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Simpla a b o n o ...................

Kun la membreco de UEA 

Unu n u m e r o ...................

S v isa  poŝtĉeko I . 2310. — L

morto de S-ino Klara Zamenhof

w

Doloriga novajo malgaje frapis la tutmondan esperant
is ta jn  dum ĝi festis la kutiman datrevenon dela naskigo 
de D-ro Zamenhof. Jus mortis la 7«» de decembro la edz
ino de nia Majstro pro longa, suferiga malsano el kancero kaj 
post vana ope
racio. Ating
inte la aĝon de 
61 jaroj, sinjor
ino Klara Za
menhof estis 
bone konata de 
Ia esperantistoj, 
ĉar ŝi regule 
partoprenis ĉi
ujn niajn kon
gresojn mal
graŭ la granda 
lacigo de I’ vo
jaĝo kajla forta 
emocio de I’ re
memoroj. ĉiu j 
ne nur respektis 
sed tutkore amis 
ŝinproŝiadigna 
simpleco, sin
cera modesteco 
kaj fervora in
tereso en ĉiuj 
flankoj de nia 
movado. Post 
ĉiu grava suk
ceso de nia 
afero, ni ĉiam

Ludoviko k a j K lara
(el la .V ivo dc Zamenho!*, ilustrita eldono

ricevis de ŝi leteron ĝojan, kuraĝigan. Sprita, firma, bon
humora kaj bonkora, ŝi afable sekvadis ĉion amike. Sed 
en la koro ŝin turmentadis la profunda, la neriparebla 
ĉagreno. La vivo sen la edzo estis al ŝi peza. Ŝi emis 
lin sekvi ĉien kaj eĉ al morto. En Vieno jam fizika vundo 
aldonigis al ia morala kaj mordadis interne . . .

Nun ploras ŝin la gefiloj kaj gefratoj hejme, la ge
amikoj en tutmondo. Trans maroj flugas al Varsovio la 
monumento Zamenhofa, hierau forsalutata de niaj skotaj 
samideanoj. Kiam ĝi alvenos al sia celo, ĝi jam kovros

ambaŭ tombojn, 
Unu en la vivo, 
unu en lamorto, 
unu en nia
danka memoro. 
..Sur la kampo, 
for de rmondo, 
antaŭ nokto de 
somero, amik
ino en la rondo 
kantas kanton 
pri l’espero .. “ 

Kiam la juna 
doktoro silente 
suferis kaj an
tauvidis mal
facilan vivon, 
J ’ amikino en 
la rondo, Klara 
Silbemik, kon
sentis parto
reni ĉion kaj 
uraĝe metis 

manon en lian. 
Si petis sian 
patron helpi la 
eldonon de la
Unua Libro.

.. „  Kun la Majstro
si dissendis ĝin. Kun li ŝi penadis kaj esperis. Kun li 
ŝi vivos en nia historio kaj en niaj koroj.

Kun la amata familio nun ploranta ĉe 41 Krolewska 
en Varsovio la tuta esperantistaro tutkore simpatias kaj 
dolore per penso kunestas.

Edmond Privat.

Z am enho f en 1887
de Brita Esperanto-asocio. London 1920).
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Madono Familia disigo.

de A lex and ra  M exin. i De J  Poruks.

Vi ren kontas ofte bildojn de Madono,e n bildekspozicio^ bildar

ejo], privataj kolektoj — la bildojn, kiuj montras al vi la patrinecon, 

lev in tan  gis ia dieco, la diecon enkorporigitan en la patrineco.

lli estas diversaj: unuj feliĉe ridetas al la lumplena est

onteco, tenante en la brakoj la Infanon; aliaj vedoloras mal

gaje Ce la tombo, pro la nerevenebla estinteco . . .

Mi admiras tri bildojn de la Sankta Patrino, unu kvazaŭ 

datigante la ideon de la alia.

La unua staras alpremante al sia brusto plensanan, dik

l in a n  korpeton de la bela infano . . . Viveca belo vidigas 

en Si, en Sia etulo . .  la belo de I’ korpa kaj spirita harmonio.

Nur en la okuloj vi rimarkas ian maltrankvilon . .  . Fikse 

rigardu ilin . . .  lli kvazaŭ antaŭvidas ion . . . ion ankoraŭ 

nevideblan, nekompreneblan . . .

Kvazau la ombro de ia antaŭsento malheligas la rigardon 

de tiuj kvietplenaj mirindaj okuloj . . .  Tio estas la Madono 

de Rafaelo . .

Jen la okuloj de la Madono de Hoffman!) . . .  Ili ek

vidis multon . . senkompatan en sia neforigebleco, teruran 

en sia nepreco . . .  la turmentoplenan estontecon . . La 

timigitaj okuloj estas vee fiksitaj tien, kie malfermigas profete 

al ili subite la estontado . . . Tiuj okuloj ekvidis troon . . . 

la okuloj jus admirintoj la senzorge dormantan infanon . . .

La tria . . . Madono de Karlo Dolce . . . Oni ne vidas 

viajn okulojn; ho, Mater Dolorosa! . . .

lfi estas kaSitaj sub la mallevitaj palpebroj, kvazaŭ ili 

estas elĉerpitaj per malgajolarmoj . . .  Nur la lasta larmero, 

malrapide ruliganta sur veplena vizago, glaciigis sur gi.

Viaj nevidantaj plu okuloj estas kaŝitaj de fremda rigardo: 

la sekreta maltrankvilo de la neesprimebla antaŭsento . . . 

kion ni legis en la okuloj de la unua Madono, —  kvazaŭ ia 

nudeto malheliginta iam la gojan vizagon de la feliĉa patr

ino . . .  La teruro antau venontaj tagoj de malgajo, kies 

maldolĉkalikon vi eltrinkis jam gisfunde, antaŭ la horoj da 

turmento, minutoj da suferoj . . Ĉio, pri kio parolis la okuloj 

de la dua Madono . . .

Cio restis en pasinttempe . . . forflugis kiel songo, for

sonis kiel kanto, forigis kiel revo . . .

La korveo de la tria Madono, kies okuloj estas kaŝitaj 

de niaj rigardoj, transiris la limojn de la tera suferado 

atingis la regionojn, kie ne ekzistas plu memoro, pli estinta 

feliĉo, nek bedaŭro pri la nunaj turmentoj . . La elturment

ita koro povas plu nek vei, nek priplori la suferon. Ne est- i 

igas plu larmoj, nek doloro en la laca animo . . .

ĉ io  forestas . . . estas forlasita . . sur la tero . . .  la 

sentoj, la revoj . . .  la esperoj, la memorejoj . . . Restas 

nur la larmo, kvazaŭ glaciero sur la veplena vizago . . .  j 

Tia malgajo preskaŭ ne surtera similas al rezigno, al 

pacigo de la veanta patrino kun la ofero necesa por sekigi 

la larmojn de aliaj patrinoj . . .  por la kuracigo de turmentoj, 

de sufero de la tuta mondo . . .  U  Ciela veo Ĉirkaŭas, kiel 

lumzono, vian kapon, ho, Mater Dolorosa, ~ vian humile 

mallevitan vizagon kun nevidantaj okuloj . . .  la veo „ne el 

ĉi tiu mondo . . .“

i Pluvegis jam la trian tagon. Kiam ekĉesis la pluvego, 

levigis nebulo, kaj kiam la nebulo disigis, tiam oni vidis, ke la 

herbejoj, grenkampoj kaj pastejoj subakvigis, ĉe la bariloj kaj 

kamplimoj aperis perpluvaj sablo-amasetoj. Kaj la homoj iradis 

kun malgajaj, dormemaj vizaĝoj, por lari la plej urĝan kaj necesan.

| La maljuna Rocis sidis ĉe la fenestro kaj kurbiĝinte foli

umis kalendaron, iam post iam malkontente ektusante. Ĉc la 

tablo sidis lia edzino kaj Hikis totalon. En lito maldiligente 

ruliĝadis kaj oscedis Andreo, lernanto de reala lernejo, la plej 

juna filo de Rocis. ,

.Se ja nun foje ĉesus pluvi!‘ la patrino plendis kaj penis 

enigi fadenon en kudrilon, sed Siaj sulkitaj kaj ostecaj manoj, 

kiuj dum kelkaj jardekoj faris sur ia kamparo kaj en la hejm* 

la plej malfacilan laboron, tremis, kaj ŝi etendis la kudrilon 

trans la tablon:

.Patro enigu ĝin ci.“

La patro riproĉe ekrigardis al la lito, kaj Andreo komprenis 

la patran rigardon. Li malrapide starigis kaj mokeme ridetante 

enigis la fadenon.

Dume ekpluvis ankoraŭ pli ege, kaj la patrino ekgemis, 

kvazau pluvus rekte sur Sian kapon.

«Ho, kara Dio, se ja nun foje ĉesus..."

Ĉi tiuj patrinaj vortoj kvazau elektrizis Andreon. Li lev-
* _ ĉ' v - •' *- . • “ ‘ • • '

inte la kapon, laute ekridis.

«Pro kio ci, knabo, ridas?" la patro kolere demandis.

.Nenio”, Andreo, retenante la ridon, diris,, «rni devis ridi.
lo tiklis mini*

.Tio estas puno por ni, al ni mizeraj pekuloj*, diris la 

patrino, «kiam la homoj ne plu obeas al Dio, tiam li sendas la 

superakvon. Dio ja ne estas malgranda infano . . . "

.Sensencajo, patrino", diris Andreo, .se Dio estas, tiam li 

havas aliajn, pli gravajn aferojn, ol sin okupi pri malsamaj homoj. 

Tia korniko vergita, tia ne vergita. Dio tre bone scias, ke el 

malsaĝulo prudenton oni ne elbatos, se eĉ eterne oni batos lin f*

La patro frapis la kalendaron sur la tablon kaj ekkriis:

.Knabo! ci volas al ni, ciaj gepatroj, doni konsilojn kaj 

esti pli prudenta ol Dio mem!“

.Ne ekscitiga patro", Andreo trankvile rediris, .m i ĉi tie 

parolas pri homoj. Paroli pri ili vi ja ne povos malpermesi. 

La homoj perdis en miaj okuloj ĉian respekton, kaj estas bone, 

ke venas pluvo kaj forlavas iliajn malbonajn, malpurajn post

signojn!*

.Sed ci ja estas knabo kaj ne povas paroli pri plenaĝuloj!"

.Do, lernu vi, plenaĝuloj, la dikan historion d I’ homara, 

okupiĝu vi pri ĝia literaturo, kial do vi trudas tion al knaboj? 

Se ni devas ion lerni, pli vere dirite, lerni parkere, tiam ni havas 

ankaŭ la rajton jugi pri tio, kion ni lernas, jen ĉi tie estas 

dika historio kun jarnombroj, pri la mizeraj heroajoj de I’ popoloj. 

Tie estas nigro sur blanko, ke en tiu kaj tiu jaro Fiulo mortigis 

Diboĉulon kaj mem line iĝis diboĉulo! Tiam la posteuloj de 

Diboĉulo revenĝis, tiam la posteuloj de Fiulo ree vengis al la 

posteuloj de Diboĉulo ktp. Sed pri tio, ke foje ia homoj volis 

prudentigi, pri tio estas tie nek vorto! Jen, tial mi povas kaj 

rajtas paroli, ke tiu ĉi tuta historio posedas aĉan, netolerebla» 
odoron!"

.Bone, bele ci scias paroli", la patro dolorride diris .sed 

ankaŭ ci ne deziras pliprudentiĝi. Dio kreis ĉion bona, sed ci



deziras ĉion ankoraŭ pli bona. Dio kaj la naturo havas siai 

mezuron, sed ci ja mezuron ne havas. Kio estas legebla en la 

historio, tio estas instruo por ni, sed ci koleras, ke ĉio-ĉi ne 
rotaciis, kiel im inta rado I*

.D o  mi devas silenti?*

.(juste tiel: ju pii longe, des pli bone!-

.Por kio do mi devas viziti lernejon? Nur tial, por ke iam 

mi Tatigu sinjoro, ke mi turnadu min kaj primiradu, kiel pavo, 

ke mi havu servantojn, rangojn, ke mi drinku, ne plenumu mian 

devon kaj fine mortigu? Mi opinias, ke lernejo ekzistas por tio, 

ke la homo lernu guste senti kaj pensi, ke H lernu ankaŭ guste 

paroli, kion li pensas. La naturo donis al mi parolorganojn, sed 

vi deziras forpreni ilin. Vi deziras esti super la naturo!*

.M i vidas, ke nur tial mi sendis mian filon en la lernejon, 
ke li maldolĉigu mian maljunaĝon."

. Tiajn parolojn, patro, oni nomas sensignifaj frazoj. Mi 
efektive pensas bone.* —

.D o  ne kuragu instrui min!* la patro murmuris kaj rigardis 

tra la fenestro, kvazau serĉante trankviligon.

-Ni restu ĉc tio: mi silentos!" Andreo findiris.

.Iel cerbumi ci en la lernejo lernas, sed fari vivtaugan 

aleron ci ne scias. Ĉiuj ciaj lernejaj instruoj aspiras nur tion, 
vivi per la laboro de aliuloj!'

.Patro, lasu nun lin trankvila. Parolu pri aliaj aferoj.*

.Silentu, gi estas mia afero. Li devas agi Iau mia volo, 
kaj ne mi Iau Ia lia!"

.Andreo, iru rigardi, kioma estas la horo?" la patrino diris, 

timante, ke Andreo ne komencu kontrauparoli al la patro, ĉar 

la patro, foje kolerigita, pensas pri nenio.

Andreo eniris en la malantauan ĉambron kaj tuj revenis. 

Li, kunpreminte la lipojn, mokeme ridetis.

„Nu, kioma estas?" la patro severe deniandis.

Andreo balancis Ia kapon. Li levis la manojn kaj komencis 
perfingre kalkuli.

La rezulto estis sep. Sed la patron tiu ĉi nekonvena Serco 

des pli kolerigis.

„ĉu  ci audas? malsagulo! mi demandas, kioma horo? Se 

ci petolaĉos, tiam mi kuŝigos cin sur la genuon!‘‘

«Tiam vi plu ne vidos min ĉi tie. Vi ne rajtas tiei agi al 

mi. Jen vi ordonas al mi, ke mi fermu la buŝon, jen al vi 

plaĉas ree ordoni min, ke ini malfermu la buŝon. Kvankam ini 

estas via infano, tamen mi ne estas via sklavo. Instruu min agi 

sage kaj prudente, tiam mi obeos kaj respektos vin, sed al viaj 

kapricoj, vantaj kapricoj mi nenia! obeos. Kaj horo estas la 

sepa!“

En tiu ĉi momento la patro Rocis efektive estus ekbatinta 

sian realiernejanon, sed sammomente eniris Petro, frato de I 

Andreo, kaj la fratino Anna. De tiuj ĉi ambau gutegis akvo.

„La bovinoj eerte tiun herbon ne mangos, tiel sabloplena ĝi 

estas. Du falĉiloj malakrigis. Fine ni falĉis en la brasika gardeno. 

Tie talpoj rce faris grandan petolajn", Anna rakontis.

„Vidu, Andreo", la patro diris, „eĉ muelileton ci ne scias 

fari. Nek unu horon mi estis en lernejo kaj tamen mi pretigis 

ĉiujn laborilojn!“

„La patro koleras al mi kaj mia lernejo. Ĉu li ne povis 

elekti por si pli bonan filon kaj por tiu ĉi filo pli bonan lernejon? 

Se iu havas malprudentan filon, tiam nur la patro estas kulpa V'

„Andreo, mi opiniis cin pli prudenta, sed nun mi vidas, ke i  

ci tute ne scias konduti*4, Petro diris devestante sian jakon.

„Li ja nin, kamparanojn, opinias nuraj malsaguloj", Anna 

aitvoĉe ekkriis.

deziras esti?"

, Auskulti', la patro severe ekkriis, „nun esias sufiĉe. Tuj 

ci forigu. Iru en arbaron, tutegale, kien plaĉas al ci, mi ne 
deziras havi cin en la vido!"

„Bone, mi iros, se la alta kaj saga jugo tiel decidas. En 

arbaron mi ne iros. ĉar mi ne estas besto. Mi iros sur Ia 

grenejon kaj tie dormos gis la mateno. Se morgau brilos ia 

suno, tiam mi povos entrepreni ian vojegon, sed se pluvos, tiam 

eĉ ne paŝon. Tiu ĉi tuta interparolado al mi ŝajnas tre ridinda."

Andreo prenis sian ĉapon kaj eliris.

„Diru, ĉu tio ne meritas vergadon?" la patro diris, kiam 

, Andreo estis foririnta. ..Ĉiam pli spitema kaj malgentila li farigas 

kontraŭ mi. Min li tute ne atentas!"

„Mi ja diras al ci, kiam ci veturigis la knabon en la urbon, 

donu lin en la manojn de konvenaj homoj. Kiu scias, kiaj estas 

tiuj homoj. Ce kiuj li logas, kaj kia la socio, kiesmeze ii pasigas 

sian liberan tempon? Kie oni la Diajn vortojn kaj lian instruon 

ĉiutage priridas, tie fine infano estas igata alkutimigi la spiriton 
de blasfemuloj kaj mokemuloj**

..Eble ci pravas, sed mi ne povas pli multe pagi kaj ne 

scias, kie trovi la bonajn homojn. Tie en la urbo ili Ĉiuj aspiras 

propran bonon kaj unu estas pli malbona ol alia."

„Nun, kiam finigos la feria tempo, devos kune veturi Petro", 

Anna ekparolis, J a  knabo estas bona, nur mankas al li bona 

ekzemplo. Rigardu nur lian lernejan ateston: Ĉiujn lernafojn li 

scias laudinde kaj tre bone. Do la sagon li ne malhavas, kaj

ii Sajne sin movas guste antaŭen, nur la koro, Aajnas deflankigis 
malgusten!"

..Necesus nur unu fojon vergi lin, kaj la knabo farigus, ke 

plaĉus vidi!? la patro diris, „sed mi hontas: tiel grandan 
knabon..."

Ĉe tio la interparolo ĉcsis. Petro alivestis sin en la mal

antaua ĉambro. Anna komencis senvestigi la piedojn, kaj la 

patrino finis la flikadon, Ĉar tiel mallumigis, ke Si ne povis 
vidi la kudropikojn.

..Pluvas kaj pluvas konstante. Efektive farigos superakvo!" 

Anna malgaje diris, ..sur la kampoj la sekalo tute kun faligis, Ia 

herbejoj plenigis je sabio, vera sufersomero!"

„ŭi, filino, estas Dia puno, ĉu en la mondo liaj instruoj 

havas ian honoron? Ĉu ci mem estas iam parolinta ..Patro 

nia-n?" Ci ja ne scias, kio estas ia amo al Dio, kaj tamen 

estas la plej bona mia iniano. Pri la aliaj mi ja tute ne miras!"

«Sed, patrino, tie ja ankau devas esli ia kauzo! Kial ni 

gejunuloj tiaj farigis kaj kial ĉio estas tiela! ĉ i  havas sian 

bazon kaj signifon!" Petro enirante diris laute kaj firmvoĉc, 

Ja  peko. kiu la homon altigas, staras pli alte ol ia sklaveca 

maldiligenteco kaj plena malscio, kiuj la homon malsuprenigas!"

„ĉu  vi audas kiel pluvas", Ia patro malgaje diris, preskaŭ 

plorante, „kiel la tuta ĉielo ploras kaj malgojas pri ni, kiuj 

farigas fieraj, imagemaj kaj arogantaj, kiam ni fartas bone. Kaj 

tial li deziras puninstrui nin, fleksi kaj subigi per tio, ke faras 

nin senhavaj, kiam senigas nin je la havo kaj pano. Aŭskultu 

kiel pluvas: tio estas ĉielolarmoj, en kiuj ni dronos. Kaj kiam 

tiu ĉi superakvo forigos, kiam ree ekbrilos la suno super la de

truitaj grenkampoj, tiam nek Petro, nek Andreo, nek Anna 

kapablos per sia tuta sageco fari el Stonoj la panon. Ho, kio: 

ni mizeruloj volas esti pli prudentaj ol Dio!"

Li silentigis, kaj ekstere plaudis kaj zumis ĉe Ia tegmenta 

rando, ĉe Ia pordoj kaj fenestroj, en ia korto, kaj tiu Ĉi zumbruo 

en vespera krepusko plenigis ĉiujn je timo.

Post la vespermanĝo Petro suriris en la subtegmentejon de 

ia grenejo, kie li kaj Andreo kutime dormis. Li volvis sin en 

la kovrilon kaj enigis en la fojnon, dirinte nek vorton.
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MKaj tio al ci ne platas?* Andreo laute ekridis, Juo  do Cl
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„Cu ci scia», Retro*1, Andreo ekparolis, „mi tre deziras 

manĝi. sed mi ne kuragas, ĉar mi tre kulpigis!**

Li ekridis, kaj ĉi tiu rido kolerigis Petron.

„Ci plu ne plaĉas ai mi, Andreo**, Petro diris, „al mi ŝajnas, 

ke por d  nenio plu estas sankta! „ĉu tio estas nobla, mal

l i g i  la patron kaj patrinon, kiuj jam havas tiom da malgojo 

kaj zorgado.**

„Mi ja devos plibonigi, ĉar alie oni ja ne povas vivi en tiu 

ĉi mondo de malsamuloj, kie oni postulas, ke infano elkresku 

granda, kaj tiam ree, ke la plenkreskinto farigu infano. Bonigi 

mi ja devos, precipe tial, ke ci tiel deziras, ci, la plej delikata 

Petro el Ĉiuj Petroj, kiajn mi konas.**

..Ne mokadu, Andreo, la patro vivas malfacile. Ni ne scias, 

kie akiri monon, por doni al ci en la urbon. Cio estis tiel bone I 

genuinta kaj kreskis bonege, sed venis ĉi tiu pluvo. Nun estas 

eta espero!“ !

..Espero, kredo, amo I ankro, kruco kaj koro! Tiajn ringojn 

oni povas aĉeti en la urbo. Por vi tre taugaj!“ diris Andreo 

afektante solenecon.

..Andreo, mi perdas Cian estimon al ci, Cian, ĉian.“

..Jes, jes, ĉio perdigas kiel superakvo**, Andreo mokis, sed 

liajn vortojn interrompis nova, forta pluvofalo.

Dume la patro kun la patrino estis forigintaj al ripozo. Sed 

trankvilon ili ne havis. Ili pensis pri la senrikolta autuno kaj 

timeme auskultis la pluvobruadon.

..Sinjoro Dio, ĉiela patro! se ja nun foje ĉe sus!** la patrino! 

petvoĉc gemis.

L.a patro enlite sidlevigis, preparis la pipon, enaspiris kelke 

da ekiumoj, sed baldau ĉesis kaj kvazau sorĉita auskultis la 

teruran pluvobruadon. Al li Sajnis, kvazau ĉio, Ĉio devus droni.

El la latva lingvo tradukis K. S trazde. ■

novan. Cetere li jam sciis pere de I’ patreto, ke ne
niu alia persono en tuta Parizo posedis unu similan, 
krom Lia Eminenteco la Kardinalo Arkepiskopo, 
kaj eĉ ties ĉapelo havis nur dikan ĉirkauŝnuregon 
anstataŭ bela silka rubando.

Kio estas efektive kardinalo, tion li ne precize 
povis imagi. Nur li antausentis, ke iel temis pri 
potenca persono kaj plie li eklernis, ke Lia Eminent
eco nur unu solan fojon en jaro diras meson en ia 
Katedralo de Notre-Dame.

La ruĝa ĉapelo.

Li logis apud la Senata Palaco. Tra I’ fenestroj 
de I’ salono hejma, la ĝardeno de Luksemburg veb
adis ai li gaje.

Li estis apenau pli alta ol la malgranda forneto 
en la koridoro.

DimanĈe estis ĉiam bela vetero. Tiun tagon li 
rajtis dormi eĉ malfrue. Envenis foje varma sun
radio kaj vekis lin tiklante la okulharojn.

Tiam alkuris patrineto por lin kisi. Ridante ŝi 
ruligis lin en la drapon kaj eltiris ia knabeton el lito 
kiel pakajon.

Ŝi estis juna, blonda, karesema. Li ŝin amis > 
pli ol ĉio ajn en la mondo, pli ol la belulino dorm-1 
anta, kiu certe ŝin similis, pli ol la feino Morgane, 
kiu serĉadas perditajn infanojn en malhelaj arbaregoj.

Dum Ŝi vestadis lin, la sonoriloj de Saint-Sulpice 
sonoradis kaj batadis. Por dimanĉoj li havis kostumon 
de marblua ŝtofo kun granda ruĝa Ĉapelo kaj brunaj 
botetoj. Fiera li estis pri tiu glora ĉapelego, tiom 
admirata de Ĉiuj geinfanoj, kiuj puŝadis siajn vej- 
ŝipetojn sur ia Luksemburga lageto. Jam du jarojn 
li ĝin portadis kaj eĉ noble rifuzis, ke oni aĉetu

La patrineton li turmentadis senlace por esti 
kondukata al tiu fama solenaĵo. La celo estis vidi 
la ĉapelon. Du monatojn antaue li jam antaŭĝojis. 
La patro eĉ trovis tian scivolemon sentakta. Li pri- 

| traktis la temon dum la tagmanĝo distranĉante 
kokidaĵon.

Mi petegas, amiko, diris al edzo la patrineto 
kun zorgoplena rigardo, ne tiom puŝu la forkon. Alie 

| jam saltos tiu flugilpeco kun sauco sur la tablotukon,
! . .-* • ■ . ^ ’ V*- .̂  fi .  ^ » ‘i 1 i i, • A1 y ••• -V' * ̂  ■ - "• • 4 f

Jus metitan hodiau kaj tute senmakulan.

Tiu rimarko malgajigis la knabeton. Kial sinjor
inoj estas tiom okupataj per malgravaĵoj? Li 
ĉagreniĝis pri patrineto, kiun li tiom amis.

Elmetinte ambau flugilojn kaj ambau femurojn 
sur varman pladon por daurigi sendanĝere sian dis- 
tranĉan taskon, la patro klarigis pri la graveco de 
Kardinalo Arkepiskopo en la aferoj de tiu ĉi mondo 
kaj de la alia.

Jam la longe atendita tago alvenis fine. La 
knabeto jam kredis, ke li mortos sufokite en la 
popolamaso, silenta kaj premata sub malhelaj arkaĵoj 
de I' Katedralo. La sonego de la orgenoj lin plenigis 
per teruro. Longa radiaro de lumo falis el senfine 
alta fenestrego kaj kolorigis flave kaj blue la nigran 
redingoton de dika sinjoro staranta antaŭe.

Patrino levis la fileton sur siajn brakojn por montri 
al li la Kardinalon sidantan malproksime sur Trono...

Sian ĉapelon li tute ne portis, nur malgrandan 
ĉapon.

La knabeto revenis hejmen kun plena elrevigo. 
Dum la tagmanĝo la patro lin ĝoje mokadis. Jen
bela konsolo. E dm ond  Privat.

Kasi la arton, estas vera arto.

Thackeray.

Montrante ĉion al rigardo, vi tondis la flugilojn de fantazio.
♦ '  * * ’ '% . .

#  Lessing.
'J ■*’- * .  <. v i ; '•..'V' \

Vera elokventeco konsistas en la diro de ĉio dirinda kaj 
nur dirinda.

La R ochefoucau ld .

Nenion oni donas tiel malavere, kiel siajn konsilojn.

La Rochefoucau ld .
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TRA LA MONDO ESPERANTISTA

Oficialaj Institucioj.

Centra Komitato.
La Centra Komitato rieevis, por estontaj Universalaj Kon

gresoj, invitojn al urboj de Britlando, Belgujo kaj Turkujo.

La prezidanto de C. K. D-ro Privat kunsidis en Parizo Ĉe 

la Komerca Cambro kun S-ro Baudet kaj la estraroj de «Esper

anto kaj Commerce", de «Internacia Scienca Asocio" kaj «Franca 

Sto p. p. Esperanto- por diskuti la daton kaj organizon de la 

printempaj teknikaj konferencoj. Li ankau kunsidis kun Prof. 

Cart, prezidanto de la Akademio pri la financaj bezonoj de la 

Lingva Komitato, kun generalo Sĉbert pri la Biblioteko kaj 

Arkivejo de la Centra Oficejo en Paris, kun D-ro Corret pri Ia 

Internacia Radio-Kongreso. kun ia estraro de Franca Kompanio 

de Radiotelefonio pri la starigo de esp. radio-stacio kaj kun la 

direktoro de Ia fonografa kom panio  Pathĉ pri eldono de esp. 

d isko j. Tiu kompanio estas preta eldoni ses diversajn gramofon

a j n  kun esp. paroladoj kaj modeloj de bona deklamado, se ĝi 

ricevos striitajn antaŭmendojn. Dekope ĝi vendos ia diskojn 
po IO francaj frankoj. Mendu per C. K.

*

H. R. dc Naciaj Societoj.
La estraro de K. R. (S-roj Merchant kaj Edmonds) dissendis 

cirkuleron al ĉiuj naciaj societoj por instigi la organizon de 

kursoj al komercistoj Iau la modelo de la Eksperimento proponita 

de la Venezia Konferenco kaj rekomendita de la Ĝeneva kaj 

por skribe voĉdonigi pri la elekto de nova membro de C. K. 

por anstataui S-ron Gabriel Chavet, kiu bedaurinde eksiĝis pro 
profesiaj devoj.

*

Rondvojaĝo de abato Ĉe.
Lacentra Komitato aranĝas tra-eŭropan vojaĝon de abato ĉe, 

nia konata kaj elokventa propagandisto el Bukureŝti. ĉiuj societoj 

kaj grupoj dezirantaj lin inviti, bonvolu tu j informi la C. K.

*

Malvera gazetmformo pri la rezolucio 
de la Ligo de Nacioj.

La «Unuiĝo por la kreo de internacia mondlingva oficejo* 

kiu anoncas sidejon en Bern, sed havas neniun sidejon, kiu 

proklamas «neutralecon*, sed skribas en Ido, kiu posedas leter

paperon, sed havas neniun alian ekziston ol la kontrau-esperantan 

propagandon de S-ro Schneeberger, disvastigis en la gazetaro 

malveran novajon profitante la forvojaĝon de D-ro Nitobĉ al 

Tokio por misuzi lian nomon- kaj malkorekte citi frazojn de unu 

letero lia, kredigante al la publiko, ke la rezolucio de la Ligo 

estis voĉdonita nur de komisiono kaj ke ĝi entenis neniun rekonon 

de Esperanto.

D-ro Privat plendis ĉe la Ligo kontraŭ tiu falsa informo, 

sed estas bone, ke Ia esperantistoj bone sciu:

l e Estas malvere, ke iu esp.-gazeto pretendis, ke la Ligo 

«alprenis au adoptis" Esperanton, ĉiuj citis la tekston 

mem de la rezolucio, kiu estas rekomendo al la ŝtatoj kaj 

rekono  de la praktika rolo de Esperanto kiel helplingvo.

2« Estas malvere, ke nur komisiono voĉdonis. Post la decido 

de la li-a Komisiono, la ĝenerala kunsido de la Ligo 

voĉdonis unuanime la rezolucion, la 20 septembro 1924, 

tagmeze.

3* Estas malvere, ke D-ro Nitobĉ deklaris, ke Esperante 

ne estas rekonata de la Ligo. Li skribis, ke ĝi ne estas 

adoptata, kio estus tute alia afero, ĉar ĝis nun nur angla 

kaj franca estas oficialaj lingvoj de la Ligo.

4‘- Estas malvere, kc D-ro Privat, Ĉe la komisiono, diris, 

kc la tarifa afero estas la «unika celo de lia propono*. 

La oficiala protokolo konstatas, kc li diris ion tute alian.

Guste pri tiu ĉi punkto la sekretario de la komisiono tuj

korektis eraron de unu el la rapidaj provizoraj raportoj, kies

teksto neniel valoras kontraŭ ia oficiala protokolo. Jam unufojon,

ĉe kunsido de Laboroficejo, okazis malkorektaj dc idista 
stenografisto.

D-ro Privat plendis oficiale al la Ligo kontraŭ tiu tuta mal

honesta procedo, kiu senhonorigas ties autorojn. La svisa 

telegrafagentejo, konstatinte kiel oni malbonuzis ĝian lidon, fus 

dissendis al la gazetaro severan depeŝon kontraa tiu trompato. 

Jam ĉe la lasta «Svisa Ido-Kongreso" ĉeestis entute dek personoj 

inkluzive la publiko. — Post 4tiu morala memmortigo, kion» 
restos en 1925?

Zamenhof-Monumento.

Ceremonio interesa por tutmonda esperantistaro, kvankam 

modesta, okazis en Aberdeen, sabaton, la 25 oktobro.

En la korto de la granda granit-laborejo, kie la monumento 

de Zamenhof estis skulptita, staris sur sabla monteto speciale 

aranĝita por ia okazo, la helgriza granita monumento destinata 

por la tombo de nia Majstro, ĉi-tie ĝi elstaris en nobla aspekto 

el ia amaso de la diversspecaj krudaj granit-rokoj, kiuj kuŝis 

ĉirkaŭe. La ronda terglobo sur la supro estis kovrita per verda 

standardo kaj la monumenton ĉirkauis aro da esperantistoj; la 

anoj de la Aberdecn-a Grupo Esperantista, S-ro Wardcn kaj 

S-ro Page el la Organiza Pormonumenta Komitato kaj J. D. Apple
baum, ĝia honora sekretario.

La monumento estis liberigita de Ia skulptista ĉizilo antau 

kelkaj tagoj kaj estas komplete finita por enŝipigo, kaj la Org. 

Kom. kune kun la lokaj samideanoj kaptis la okazon solene 

honori la Stonon, kiu post nelonge kovros la tombon dc Ia Majstro, 
antaŭ ĝia enŝipiĝo por Polujo.

S-ro VVarden en kortuŝaj vortoj rakontis pri la laboro de 

nia Majstro en sia idealisma agado por la bono de la homaro, 

detaligis Ia historion dc liaj verkoj, kaj memorigis pri Ia unuaj 

tagoj dc la Universalaj Kongresoj de Esperanto. La tuta rondo 

kantis la himnon de Espero kaj S-ro Page, post aludo al la 

paca laboro dc la kreinto dc Esperanto, deklamis „La preĝo 
sub la verda standardo*1.

Poste parolis la honora sekretario, kiu montris la universal

econ de Esperanto per la lakto, ke mondonacoj venis el la tuta 

terglobo, kaj esprimis la esperon, ke ĉi tiu Stono estu por ĉiuj 

ĉcestantoj simbolo de inspiro kaj instigilo al plua laboro por la 

bono de nia movado ĝis fina venko.

Do, post longa atendado la monumento por la Majstro estas 

reala j. Ĝi foriroj per la plej proksima vaporŝipo sur la baltika 

maro al Danzig, kaj dc tie al Varsovio por lina starigo sur la 

tombo. La Abcrdccn-aj matenaj kaj vesperaj ^urnaloj raportis en 

longaj artikoloj pri tiu unika ceremonio en sia granita urbo.

Niaj Abcrdeen-aj samideanoj, speciale S-ro Lawton, la grupa 

vic-prezidanto, kiu loĝas apud la laborejo, staris dum la cere

monio kun pezaj koroj. Dum multaj monatoj ili dorlotis la mo

numenton kvazau propra infano, vizitis la laborejon tiel ofte, 

kiel eble por rigardi la progreson de la laboro. Ili vidis la 

krudajn ŝtonojn, observis la ĉizilon, kiel ĝi dauradis glatumi la 

krudaĵon kaj transformis la graniton en monumenton. Nun ili 

devas perdi ĝin el sia mezo. Kordoloro, tamen kontenteco, kc 

baldau ilia monumento kovros la honoran spacon da tero tie

en Varsovio. . J .  D . A .
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KRONIKO.

Afriko.
M A D A G A S K A R O .

A m bohioanooa (I ananarivo). Malnovaj malgajaj samideanoj 

reinteresigis pri la propagando de Esperanto. Post ne longe oni 

restarigos la antaumiiitan grupon. Ankau nova kurso por 
indigenoj baldaŭ komencigos.

T V  N  I Z I O .

Bouzeara. Oni klopodas restarigi la antaumiiitan grupon. 

Estas esperinde, ke ia klopodoj sukcesos.

I N S U L O  M A U R I C I O .

P ori Louis. Ankau sur tiu insulo Esperanto estas 

pagandata. En Port Louis trovigas malnova samideano 
Grandcourl.

Ameriko.

Aŭstrio.

| W ien. La .Libera Esperantista Laborkomunumo* de la 

Akademia Esp.-Unuiĝo, Bohema Klubo, Esp.-Societoj Danubio. 

Junularo, Progreso kaj Vesperto aranĝis 3 kursojn por komenc

antoj. gvidataj de samideanoj Kozma, Schicketanz kaj Varkany;

2 kursoj por progresintoj, gvidataj dc samideanoj K ozina kaj 

Ultmann. Kursojn ĉe fervojistoj gvidas aminde S-roj Ultmann 

kaj Metzker; ĉe urbaj geoficistoj samideano Ĉech. Paroladoj 

faris S-roj profesoro Simon, D-ro Joki kaj stud. med. Lempert 
(el Tallinn).

Britlando.

Pro'  En Londono N .D .O . estas fondita nova grupo de I LE PTO-
ro I anoj sub la gvidado de S-ro Livingstone Jenkins.

C i l i o .

San tiago  de C hile . S-ro Luis Sepulveda Cuadra, esperant

isto de 23 jaroj kaj membro de la Lingva Komitato decidis re

komenci aktivan propagandon por restarigi la grupon de Santiago 

kaj laueble la disigintan landan organizon. Li ankau klopodos 

restarigi la kontakton kun Peruo kaj la rilatojn de samideanoj 

el ambau landoj kun la europa kontinento.

B R I T A  G  V A J  A  N O .

Georgetomn - Dem erara. S-ro L. Markowitz ebligas esper. 
kontakton de tiu lando kun la tuta mondo.

N E D E R L A N D A  G V A J A N O .

N ieuu» N lckerie. S-ro M. A. Baptiste partoprenas aktive al
nia movado.

ST . V I N C E N T -  I N S U L O .

K in g s to n . Nia honorinda samideano S-ro Frato Dom Wilfr. 

Broens de kelka tempo reaktivigis kaj intencas nun grandstile 

propagandi en la gazetaro per praktikaj artikoloj por tiel evident

igi al la enlogantoj de la brita insularo la utilon de Esperanto.

U S O N O .

Jarkunveno  de Esperanto-Asocio de K alifo rn io . La 19«" de 

oktobro okazis la deka jarkunveno de la Esperanto-Asocio 

de Kalifornio Ĉe la Vero Foundation en San Francisco.

Oni auskultis la raportojn de la diversaj estroj de komitatoj 

kaj decidis fondi filion de la asocia biblioteko Ĉe la .Vero 

Foundation*, kies estro estas Fred Rivers kaj kie ia San Franciska 

rondo kunvenis ĉiulunde. Kiel direktoraron por la venonta jaro 

oni elektis S-rojn Ames, Stockton.j Smith, Vinzent,^Rivere, 

Kdwards kaj F-inojn Van Sloun kaj Lucy Marshall.

Post la laborkunsido oni komune vespermangis Ĉe tablo 

arangita por kvardek personoj. La Ĉeestantaro tre guis la 

amuzoprogramon, en kiu partoprenis S-ro Myers, .delegito ĉe 

Fedwood City, kiu kantis esperante. S-ro Everett Deckard, 
blindulo, kiu deklamis kaj fortepianludis.

F-inoj Marie T. Bondareff kaj Valerie * Postnikov kantis 

rusajn, angiajn kaj francajn popolkantojn akompanitajn de F-ino 

Elise Nazuman, kiu ankau ludis fortepiane verkojn de la majstroj. 

S-ro Oscar Gonzales ludis la violinon kaj Koleno Postnikov 

kaj F-ino Bondareff amuzis nin per rusa popoldanco. Kiel 
Esperantistoj oni trinkis verdan punĉon.

F-ino H#dwig Keicher, kiu havis Ĉefan rolon en ingenio 

dum la Oka cn Dresden estis nia honorgasto, ŝi entuziasme 

parolis pri ŝia granda plezuro ludi cn Esperanto al tia kosmo

polita Ĉeestantaro de kvardek nacioj kaj pri ŝia deziro mond- 

vojagi kun ŝia propra geaktoraro, ludante monddramojn en Ia 

germana, angla kaj esperanta lingvoj. ŝ i nuntempe estras 
lernejon dc P dramo en San Francisco.

Ĉeĥoslovakio.

La  „N ordbohem a A ŭtom ob ilk lubo  Reichenberg" uzas Esperanton.

La nomita klubo eldonis 335 pagan .Libron por automobil- 

istoj en ĉeĥoslovakio". Ĝi enhavas ĉiujn sciindaĵojn por auto- 

mobilistoj, kiuj veturas el eksterlando ĉeĥoslovakion. La 

VII. parto estas speciala .Informilo por eksterlandanoj*. Ĝi 

estas presita en angla, franca kaj itala lingvoj kaj tn Esperanto. 

Esperantistoj-automobilistoj kaj ĉiuj kiuj interesigas pri la libro, 

bonvolu mendi ĝin au peti informojn pri ĝi de Nordbohema 

Automobilklubo en Reichenberg", ĉeĥoslovakio.

Bohm . - K am nitz. S-ro instruisto Theml faris propagandan 

I paroladon. Kurso por komencantoj,[kiun gvidas S-ro J. Wemer. 

Kurson por progresantoj gvidas S-ro Hieke.

B urgste in . Propaganda parolado dc S-ro Ullrich. Kurso 

en lerneja ĉambro, kiun disponigis senpage la lerneja konsil
anaro loka.

G ras litz . Loka grupo de G. E. L.Jcstas fondita. Kurson por 

komencantoj gvidas ŝtate ekzamenita Esperanto-instruisto S-ro 

VVtJlfl, La urbestraro disponigis al la grupo lernejan Cambron.

G r un ias. Kurso kun 30 partoprenantoj. La komunuma 
estraro pagas la kotizojn. Kursgvidanto Hajek.

K ratzau . La nove fondita grupo .Verda stelo*4 kunvenas 

ĉiusemajne en hotelo Kudlich. Ekzercaj kunvenoj por progres
antoj.

K riesdorf. Propaganda parolado de S-ro Ullrich. Kurson 
gvidas S-ro Jackel.

Langenau. Grupestro Brauer aranĝis lokan premian skrib
adon por la grupanoj kaj kursanoj.

P ihanken . Kurso por komencantoj. S-ro Guttmann aperigas 

j instruad-angulojn en Teplitz-SchOnauer Anzeiger. La socialista 

gazeto „Freiheit“ aperigas ĉiusemajne Esperanto-angulojn, kiuj 
j raportas pri la eksterlanda Esperanto-movado.

Reichenberg. Kurson por komencantoj gvidas S-ro instru

isto Hiibner, ŝtate ekzamenita Esperanto-instruisto. La 31. X.

i amika kunveno, kiun ĉeestis gastoj el Grottau, Gablonz kaj tri
hindoj.

R och litz . S-ro Sohier gvidas kurson por komencantoj,

U arnsdo rf. Propaganda parolado de S-ro instruisto Theml. 
Kurso por komencantoj.

Zw ickau . Propaganda parolado de S-ro instruisto Taubmann. 

hsperanto-ekspozicio. Kurson por komencantoj gvidas S-ro 

instruisto Taubmann, ŝtate ekzamenita Esperanto-instruisto.

P reroo . La 9. kunveno de nordmoraviaj esperantistoj okazis 

la 19 oktobro 1924 en Pferov, en restoracio de ake. bierfarejo. 

Partoprenis reprezentantoj el la urboj Holeŝov, K ro m »» , 

Olomouc, Pferov, Prostĉjov kaj Zlfn. Prezidis S-ro Kudela e!
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Olomouc, protokolis S-ino Grauerov* el Pferov. S-ro Kude!, 

raportis pr, la rezultato de kunveno de orientbohemaj esperant-

J f “n “  j  D 'skutatal «stis la demandoj: Plilortigo de

s u b L  / a ° "OVai membr0i kai dclc8iloi- Financa 
subteno de «aca, esp. centroj, la „„„e projektata radioelsend

stacio, ĝ'a signilo kaj monsubteno, tutmonda komerca adresaro

? ° '  ĝl' XVU- Universala Kongreso de Esperanto, 
III. Cenos!. Kongreso dum Pentekosto 1925, pli elika organizo

D» T ' ' 510 k#' reBi° na k*sis,°  Gslis elektita S-ro 
Malfk el Pferov. La IO. kaj jubilea kunveno okazos la 14 XII

okaze de la datreveno de la naskigtago de nia Majstro en 
Olomouc en la klubejo.  ̂ f<

Franclando.

Lyon. Post sinsekvaj klopodoj de S-roj Leroudier, Magc 

kaj Levin, Iau inciato de la Grupo Esperantista de Lyon, la

Lyona Sekcio de I’ Respublikana Komitato de Komerco kai

Industrio organizis la 5 novembro en la Komerca Palaco pro

pagandan paroladon de S-ro Guĉritte, prezidinto de I’ franca 

Komerca Cambro en London, prezidanto de la „Society of 

Engineers*, prezidanto de I’ Federacio de la Britaj Komitatoj de

* Alliance Francaise-, k. a. Ceestis pluraj membroj de la Komerca 

Cambro de Lyon kaj aliaj eminentaj industriistoj kaj negocistoj, j

S-ro Guĉritte, kies sindonemo al nia propagando meritas 

laudajn dankojn, post tri noktoj en vagonaroj por veturi de 

London al Skotlando kaj poste al Sud-Orienta Franclando, vigle ' 

parolis pri la internaciaj komercaj rilatoj, pri la eksportado kaj 

pri la neceso de internacia helpa lingvo. Per trafaj ekzemploj 

ĉerpitaj el sia propra longa spertado, li sukcesis interesigi kaj 

konvinki sian audantaro^ kiu lin aplaude dankis.

Tiu parolado estis organizita por logi lernantojn al kurso 

de la Grupo Esperantista de Lyon (12 rue Alphonse Fochier, 

Ĉiun mardon je la 20 h. 30, depost la 18 novembro; enskriboj 

ĉe la Esperanto-oficejo, 30 rue Ferrandifere).

Perp ignan . Dua reprezentado de la propaganda komedio 

-L’ Heritage Klodarec* (de Mesnil). Sabato, 18 septembro en 

teatro de .Maison des Oeuvres“, la arta sekcio de Amika Rondo 

(Perpignan) prezentis antau publiko neesperantista propagandan 

komedion „L’ Heritage Klodarec“ de nia samideano F. de Mesnil. 
Ceestis 359 personoj.

Jaŭdon, 30 oktobro, posttagmeze Amika Rondo reprezentis

duan fojon „L’ Heritage Klodarec“. Proksimume 500 lernantoj

de la urbo ceestis. En ĉiuj reprezentadoj „La Espero'* estis

ludita per la orkestro kaj je la fino de „L’Heritage Klodarec** la

geaktoroj kantis „Vivu la verda steP‘.

La Esperantista Societo „Amika Rondo" havigis al si novajn 
aliĝojn.

Ni devas kore gratuli niajn sindonemajn propagandistojn 

kiuj ludis en „L’ Heritage Klodarec*': F-inoj G. Marcillach, j  

J. Pascual, M. Coste; S-roj Jean Llech, Renĉ Llech, Pierre 

Talon, Andrĉ Vignaud, Joseph Prats.

ceptis kaj mallonge donis skizon pri la intencota venonta laboro. 

Novaj kursoj estas en la komercista grupo kaj en bankejo 

Arnhold. Alvoko pri partopreno al la fondo de la „Saksa Ligo'* 

en Chemnitz, la 2. XI. La vespero finis per bonelpensita parol

ado de F-ino Kiihn pri: ..Beleco de la alpoj en vintro" Iau 
propraj spertoj.

Sud-O kcidentgerm ana L igo. La 12 oktobro reprezentantoj 

cl Frankfurt, Fulda, Kaiserslautern, Kreuznach. Mainz, Wiesbaden 

kaj Worms kunvenis en Frankfurt kaj sub gvidado de S-ro Kreuz 

restarigis la iaman ..Sud-Okcidentan Ligon** (SOL). Kiel pro

vizoran prezidanton oni elektis S-ron Kurt SchOnrich, Wiesbaden. 

Elmer Strasse 58. Grupoj kaj izoluloj en la teritorio de la ligo. 

kiuj ne jam ricevis la unuan cirkuleron, estas petataj, sendi 
sian adreson al la prezidanto.

Hispanio.
I  f. * i

Soller r(Mallorca) Post mallongaj preparaj laboroj, la 

15 augusto, starigis la Esperantista Grupo „Solleric“ kaj elektis 

la direktantan Komitaton. Prez. estas S-ro Miguel Arbano 
Oliver, sekr. S-ro Miguel Serra Pastor.

La dimanĉon, la 17«» de sama monato, solene oni malfermis 

la unuan kurson de Esperanto. Prezidis la urbestro kaj Ĉeestis 

reprezentantoj de Esperantista Klubo Pahna, de la Ruĝa 

Kruco kaj de la Prokultura Asocio de M allofa. Alparolis la 

ĉeestantaron S-ro Sancho, S-ro Barulo, delegito de UEA, S-ro 
Olomar kaj S-ro Coloni.

Hungario.

E sper anto-Kursoj po r bankofic isto j. La Asocioj dc Ŝpar- 

kasoj kaj Bankoj en Budapest kaj ankau ia Societo de Financ- 

institutaj Oficistoj en Budapest anoncas oficialajn Esperanto

kursojn. Bedaurinde en nunaj cirkonstancoj, kiam pli, ol 

6000 bankoficistoj estas eksoficigitaj, ne multaj anonciĝos.

H onord ip lom o po r E speran ta  E kspozic io . Okaze de la

Unua Filatelista Ekspozicio en Budapest sub protektado de

duko Jozefo Francisko estis ankaŭ sur du tabloj Esperanto-

Ekspozicio pruvante la d isvaston kaj filatelistan uzeblecon de

Esperanto. Aperis festa aldono de Pester Lloyd, en kiu ĉef-

inĝeniero Bĉla Szrfsz skribis apartan artikolon pri Esperanto.

La Hungarlanda Esperanto-societo ricevis pro la bonsukcesa 
ekspozicio honor diplomon.

Italio.

Germanio.

B erlin . Estas konate, ke la granda anono- kaj gazetentre- 

preno R. Mosse de kelka tempo energie akcelas Esperanton. 

Gia gazeto „B erliner Tageblatt** de 8. l i .  enhavis en la muzika 

aldono Esp.-danc-kanton dulingvan (Shimmy). Represo estas 

permesata, kondiĉe, ke oni citas Ia eldonistojn kaj sendas prov

ekzempleron al R. Mosse, Jerusalemer Str. 46—49.

D resden. En la bonvizitata ĉefkunveno de la loka unuiĝo, 

la 29. X. 1924, legis la prezidanto la jarraporton kaj la kasisto 

la kasraporton. Post malŝarĝigo de la estraro oni elektis kiel 

novan unuan prezidanton unuvoĉe S-ro Joh. Karsch, kiu ak-

M ilano. Dum la Tutmonda ŝpar - Kongreso, kiu okazis fine

de oktobro kaj kies aligintoj festis pli ol 500 reprezentantoj el

la tuta mondo, la franca delegito S-ro P-ro Boucon el Annecy,

salutis la kongresanaron en la nomo de la francaj elmigrantoj

kaj parolis en Esperanto pri la uzado de internaciaj ^parlibretoj 
por Ia elmigrantoj tutmondaj.

P-ro Ravizza,' sekretario, bone tradukis kaj la ĉeestantoj 
miris por Ia neatendita esperanta parolado.

La prezidanto, Lia Moŝto eks-ministro por agrikulturaj 

aleroj, De Capitano D ’ Arzago gratulis S-inon P-ro Boucon,

I bondezirante Ta uzadon de Esperanto en Ia venontaj kongresoj 
de I’ Sparo.

B ari. La *X. Itala Kongreso de Esperanto en* Bari duni 

septembro 1925. Post la invito de la Esperanta Balkana Aka

demio de Apulio, la Kongreso de Torino elektis Bari por la 

X. Itala Kongreso de Esperanto. Ĝi elektis ankau tiun ĉi urbon 

kiel sidejon de la Itala Esperanto-Federacio, kies prezidantoj 

J dum la jaro 1925 estos Prof. Koch (por ia unua sekcio) kaj 

Prof. Lacalendola de la Komerca Universitato, prezidanto de la 

Esperanta Balkana Akademio de Apulio (por la dua sekcio)
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Voghera (Pavia). Dimancon, 25 oktobro ĉe la ĉi tica 

Popola Teatro okazis publika parolado dc P-ro Modesto Carolfi i 

pri „La triumfo dc utopio4. Sufiĉe multenombraj estis la ĉe

estantoj inter kiuj estis multe da geinstruistoj.

La 6 novembro, ĉe la vesperaj komunumaj lernejoj oni j 

malfermos Esperanto-kurson, al kiu jam enskribigis multaj 

personoj.

M ilano. La 15 novembro okazis la jara kunveno de la 

Esperanta Domo por Ia elekto de la nova konsilantaro. Estis 

elektitaj: Dott. Filippctti, prezidanto; Inĝ. M. Plonskicr, vice

prezidanto; Rag. G. Tanzi, sekretario-kasisto; S-ro P. Giotta, 

bibliotekisto; S-roj Cattorini, Ciribini, Ghezsi, Girola, Nobile, 

Piatti, Zanaboni, konsilanoj; S-roj Busso, La Pila, Sacchi, 

revizoroj.

La Esperanta Domo (Via Spiga 29) dezirante malfermi 

esperantan ekspozicion, antaiidankante petas al la samideanaro 

ĉiuspecajn esperanta)ojn.

Potenca. Parolado de la delegito S-ino J. Cesarini al la 

lokaj oliciroj, kun fervora apogo de generalo Saccomanni. Oni 

arango* kurson por la diritaj oficiroj.

Udine. Komence de januaro 1925, la Esperanta Grupo dc 

Udine (Italio) inauguracios sian flagon. La ceremonio okazos 

en ĉefa urba teatro kun la ĉeesto de muzikantaro, reprezent

antoj de italaj esperantaj grupoj kaj aro da autoritatuloj, kiuj 

estos aparte invitotaj. Parolados D-ro Kav. Arturo Ghcz, 

prezidanto dc Esperanta Rondo en Trieste. La tuta afero (pro 

kiu la Udine’aj samideanoj senlace laboras) certe havos plenan 

sukceson kaj ni varme deziras, ke ĉiuj esperantaj Asocioj, 

grupoj kaj individuaj esperantistoj sendu al ni salut-leterojn, 

por ke oni povu ilin legi dum la inauguracia festo. Pri tio ni, 

jam de nun, konfidas ricevi amason da tiaj leteroj kaj ni elkore 

antaŭdankas tiujn, kiuj bonvolos helpi al la sukceso de la grava 

okazontaj.

Dank’ al senlacaj klopodoj de S-ro Ed. Jaunvalks en 

Liepaja (Libau) 12. X. 24 malfermigis Esp.-kurso ĉc Popola 

Universitato. Gvidas S-ro jaunvalks, partoprenas pli ol 50 pers. 

La lokaj gazetoj .Kurzemes Vards* kaj „Strandnieku Avize* 

regule enpresas informojn kaj artikolojn pri Esperanto.

Norvegio.

K r is tia n a . La tria kongreso internacia de la universitataj 

virinoj, post interesa diskuto, deklaris sin favora al la internacia 

helplingvo Esperanto, malakceptis la lingvon anglan kaj same 

malaprobis la alprenon de iu alia malnova aŭ moderna lingvo.

Adreso: Esperanta Grupo Udine (Italio), Caffĉ Roma.

Venezia. La grupo L. L. Zamenhof estis translokita al

S. M. del Giglio fundamenta della Fcnicc 2551 A. La sidejo estas 

malfermita ĉiuvcspcrc, krom dimanĉo, de 20,30 — 22,30 h. En 

la saman domon ankaŭ translogigis .Esp.-Junularo44.

Pollando.

Dank’ al S-ro Heldstein-Heliĥski fondigis en Lwdw (Pollando) 

«Laborista Esperanto - Asocio4*, kiu kalkulas nune 150 anojn. 

Kursojn gvidas 4 foje semajne S-roj Wierzchowski, Baumann 

kaj S-ino. Krom tio okazas unufoje semajne kurso por fervoj

istoj. Societo trovigas ĉe strato Ormiaftska 2.

Rumanio.

B ukureŝto . La Bukurestan grupon vizitis franca samideano 

S-ro A. Lfe Bihan, prezidanto de la Grupo Esperantista en 

Le Mans, kaj pola samideano S-ro Schnuetzer, sekretario de 

la Klubo Esperantista en Lw<5w.

R ad au ti (Bukovino). La l on de oktobro malfermigis nova 

bankoficista kurso, en kiu Esperanto estas fako nedeviga. 

Lernas nian lingvon 40 personoj. Instruas la agema delegito de 

UEA, S-ro Edmund jarosiewicz. Fondo de grupo estas preparata.

Targul-M ureŝ (Transilvanio). — La Jus malfermita kleriga 

kursaro sub la direktado de P-ro Gabr. Szigyarto metis en sian 

programon ankaŭ kurson de Esperanto. Estas rimarkinde, ke 

la Esp.-kurso havas la plej nombran vizitantaron, 44 personoj. 

Instruas Prof. D-ro F. Kadar.

Jugoslavio.

B je looan  (Kroacio). La klubo dum oktobro malfermis tri 

novajn kursojn por komencantoj. Unua estas malfermita en 

gimnazio sub gvidado dc kluba vicprezidanto prof. Lahey. Duan 

malfermis klubo en laborista domo, por laboristoj, sub gvidado 

de samideanoj Kraljeriĉ kaj Styblo. Tria estas malfermita en 

knaba popollernejo, por burgoj, sub gvidado de kluba sekretario 

Poljan. Nia movado ĉe ni progresas bone kaj tion pruvas, ke 

enskribigis preskaŭ 90 personoj en malfermitaj kursoj. Klubo 

kunvenadas ĉiudimanĉe. Dum pasinta somero, klubo arangis 

tri ekskursojn en urban ĉirkauajon.

Sara jevo . Nia gesamidcano S-ro S. Bakareviĉ faris grandan 

publikan paroladon. Ceestis pli ol 100 personoj. Por nova 

kurso enskribigis 20 personoj. S-ro Bakareviĉ intencas speciale 

propagandi inter moslemoj.

Latvio.

Dum oktobro en R iga  estis malfermitaj kvin Esperanto

kursoj. Du el ili gvidas S-ro Krastin por fabrikejaj laboristoj, 

unu por policanoj S-ro Kraŭze, unu por poŝto kaj telegrafo- 

oficistoj F-ino Batod kaj unu ĉe Riga Esperanto-Societo S-ro 

Blumberg.

Ruslando.

B uguruslan  (Samara). En loka societo ..Memklerigado44 
komencigis kurso por 20 anoj, gvidanto S-ro A. Nikitia.

V ina ica  (Podola gub.) Rondeto de Esp. ĉc postoficejo. 

Gvidanto K-do D. Birukov.
I

V olsk (Saratova gub.) Novan kurson de Esperanto gvidas 

K-do Vasiliev.
u. ‘ • v * * s  ; - .v -  . .>•..&* .*•

! M oskvo. 19. X. 24. En Supera Instituto dc Fizika Kulturo, 

kie laboris anoj dc Internacia Kongreso de ,Sportintcrn“ estis 

arangita granda esperanta ekspozicio. La Kongreso akceptis 

I favoran rezolucion por Esperanto.

— 23. X. 24. En granda aŭditorio de Supera Teknika 

Lernejo okazis tre sukcesa esp. vespero kun raportoj pri nun

tempa politika situacio en eksterlando. Parolis K-doj L. Revo 

(Francoj, Mateev [Bulgaro], Jakovlev, javcronkov, Eroŝenko 

[blindulo], Demidjuk, Nekrasov kaj Valentinov. Vespero finigis 

per kantado kaj deklamado.

Vilago Stakanovskoe de K urska gub. Kun granda sukceso 

funkcias grupo kaj kursoj, gvidataj de K-do T. Golovin.
|

Serpuhov  [M oskva gub .I Novaj kursoj por laboristoj. 

Gvidanto S-ro A. Pafomov. Esp.-literaturo estas vendata en 

urba librejo.

T ifiis [Georgio]. I. X. 24. Estas organizita Centra Oficejo 

kaj Celo de Esperantistoj ĉe Administracio de Kaŭkazaj Fervojoj.
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Taŝkent [TurkestanoJ. 19. X. 24. Estis aranĝita 1« Kon- 

trenco dc Esperantistoj en Meza Azio. Aperis dua numero 
de tiumonata gazeto «Esp. de Oriento*.

t f * i * grupo dc esp. ĉe klubo de
fervojistoj.

T obolsk [Siberioj. Grupo kaj kursoj gvidataj dc K-do 
V. Lebedinskij. S E S

Svislando.

La Centra Komitato de la S v isa  Esperanto-societo ricevis 

ĝojigan sciigon el Bern, kie S-ro D-ro Spielmann malfermis 

kaj gvidas kursojn kun poŝt geoficistoj kaj kun policanoj. En 

Olten li faris paroladon pri Esperanto en la Komerca Societo.

En L ausanne  la Zamenhofa grupo aranĝis sukcesan feston 
13. XII. Paroladis S-ro Buttet kaj D-io Privat.

En S t. lm ie r, S-ro Humberset faris paroladon tre sukcesan.

En V allorbe S-ro D-ro Privat faris publikan paroladon antau 

100 personoj. Grupo fondiĝis. Kursojn gvidas F-ino Noguet.

En G enŝve S-ro P-ro Bovet faris enkondukan paroladon en 

la Universitato. Dank’ al lia varma, konvinkiginta parolo, kurso 

tuj estis komencita, ĝi estas gvidata de S ino Umanski. La 

grupo havis sian generalan kunvenon en oktobro. La 14. XII. 

sesdek esperantistoj vespermangis kune por festi la Zamenhofan 

tagon. Paroladojn faris invitite S-ro redaktoro R. Kreuz, nun 

en Genfeve kaj profesoroj Baudoin kaj Bovet. ĉion vigle 
prezidis S-ro Borsa.

la

Por akceli Ia kompilon de statistiko pri la sukcesoj en tiu ĉi 

grava fako, ni estonte publikigos de tempo al tempo ĉiujn lokojn, 

kie Esperanto estas iel enkondukita en la lernejon. Ni petas la 

aktivajn propagandistojn bonvole sendi al ni regule Ia koncernajn 

detalojn en resumita formo por simpla uzo.

Belgio.

Antverpeno.

La 22 julio starigis la Antverpena-Poresperanto-Propaganda- 

Komitato. Jam kvar lokaj grupoj anigis: Suda Lumo, Nia Ideo, 

A. G. E. D. (Diamantista grupo), Verda Lumo kaj kelkaj indivi- | 

duaj esperantistoj.

Tiu komitato celante revivigi la ĉi tiean movadon sukcesis 

favorigi la Skabenon de Publika Instruado por nia movado kaj 

akiri lian tutplenan kunlaboron por enkonduki Esperanton en la 

oficialan vesperlernejon. Kiel sekvo de tiu kelksemajna sen

cese propagando "Esperanto estos do konsiderata same kiel aliaj 

fakoj sciencaj en tiuj lernejoj kaj du kursoj kun 70 gepartopren

antoj komencigis gvidataj de oficiale pagataj instruistoj.

Notinde estas, ke la urba servo mem algluigis nian propa

gandan afiŝon ĉe la lernejaj muroj, fakto neniam permesita ĝis 

nun en nia urbo por kia ajn celo.

La Esperanto-ekspozicio, okazinta de 8 ĝis la 25 septembro 

en la urba informejo, montris al miloj da preterpasantoj en Ia 

plej centra strato de Antverpeno, la viveblecon kaj progresadon 

de Esperanto. A- P-

Bulgario.

Pleven.

En la knaba gimnazio komencigis kurso kun 40 partopren

antoj, krome kurso en la vinberkultura lernejo kun 20 personoj. 

Ankaŭ en progimnazio funkcias kurso kun 20 lernantoj. Kurso 

por geinstruistoj de progimnazioj estas projektataj.

ĉeĥoslovakio.

Bodenbach.

Esperanto estas instruata cn la 4-a klaso de la burga lern

ejo. Gvidanto S-ro fakinstruisto StOrch.

Janessen.

En la kvara klaso de ia popola lernejo instruas Esperanton 

la ŝtate ekzamenita instruisto por Esperanto S-ro Hajek el Meier- 
hflfen.

P ilsen.

Ŝtate ekzamenita instruistino F-ino Vladislavljewitsch gvidas 

kurson por komencantoj en la Germana Burga Lernejo por 

knaboj. „Pilsner Tagblatt“ publikigas kurson por Esperanto, 

kiun verkas S-ro Schweiger.

Ĉinlando.

W uchanĝ.

La prezidanto de la Universitato Chun Hua en Wuchang, 

S-ro ĉen ŝi, ekkoninte la valoron de internacia helplingvo en

kondukis Esperanton devige en la universitaton. Gvidanto estas 
S-ro T. L. ĉan.

Germanio.

W iesbaden.

S-ro Schiinrich komencis kurson por geinstruistoj de popol

lernejo kun 23 partoprenantoj. La urba administracio disponigis 

senpage la instruĉambron. Dua kurso komencigis en Eltville 

kun 25 partoprenantoj, ankaŭ «gvidata de S-ro SchOnrich.

B erlin .

Esperanto estas enkondukita en la planon de du komercaj 

lernejoj „Flatauers kaufmannische Privatschule“ kaj „HandeIs- 

| schule A. Foitzik“.

Rezo lucio  por E speranto en Herne.

Jam en julio la konferenco de instruistoj en nereligiaj lern

ejoj akceptis kontraŭ I voĉo por Ido rezolucion rekomendante 

la lernadon de nia lingvo al ĉiuj instruistoj kaj petante la ger

manan registaron permesi la enkondukon dc kursoj en tiuj po

pollernejoj, kie estas instruistoj, sciantaj nian lingvon.

Simila rezolucio estas akceptita dum la kultursemajno de la 

socialdemokrataj instruistoj en Leipzig.

Bochum .

Oni fondjs sekcion de instruistoj en Ia grupo ..Progreso".

Rossw ein (Saksio ).

En la distrikta unuigo de instruistoj parolado pri Esperanto 

estas farita. Oni komencis kurson por instruistoj kun IO parto

prenantoj.

Ruslando.

E rivan  (Armenio).

K-do Sovak oficiale gvidas kursojn de Esperanto en lern

ejoj de Glavprefebr (Cefa institucio de profesia klerigado).

Ekaterinoslav  (Ukraino).

Esperanto estas instruata oficiale en loka urba lernejo. 

Gvidas F-ino L. N. Sedakova.

V ilago K ulakovo  (Nov-Nikolaevskoj, gub. Siberio).

K-do Puriaev gvidas kurson en 5-a grupo de loka lernejo.
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Esperanto pli kaj pli disvastigas en la radio-sfero. Speciale 

en Germanio ni povas konstati evidentan sukceson.

H am burg.

S-ro K. Minor, L. K., ĉiusemajne dum IO minutoj disaudigas 

novalojn en Esperanto de la stacio de .Nora#* (adreso: Nora*» 
Artushof, Cir. Bleichen, Hamburg),

Frankfurt a. M.

Post fino de la komenca kurso la direkcio de la sendostacio

konsentis al pliperfekti^ kurso, okazonta de nun Ĉiun duan se
majnon.

Leipzig.

De la sendostacio de Leipzig ĉiusemajne okazas Esperanto
kurso.

M iinchen.

La 16. IO. tiu stacio malfermis kurson gvidatan de S-ro Roch. i

S  t ut Ig an .

r  5 " ^ v*mb,ro S' ro b8nkisl° D-"» Vogt,,'v icprez idan to j i 
u . E. A., faris paroladon pri «Esperanto kaj la lernejoj".

K dnigsivusterhausen.

La 16. U. tiu stacio en la proksimeco de Berlin disaŭdigis
radio-koncerton.

B erlin  ( V oxhaus)

La 22. l i .  ankau tiu stacio disaŭdigis paroladon pri Esper

anto. De nun krome Ĉiusabate okazos kurso de nia lingvo.

Ni devas gratuli niajn germanajn samideanojn pro ilia granda 
aktiveco kaj la salutinda sukceso.

Krome estas notinde, ke du radio-gazetoj de Berlin „Der

Deutsche Rundfunk" kaj „Radio-Welt“ aperigas regule Esperanto- 
lecionojn.

S i. Om er (F ranc lando ).

La Kadio-Klubo dc Saint Omer kaj Cirkauajo akceptis-re

zolucion rekomendanta la decidojn de la internacia radio-konfe- 
renco de Genike. Imitinda ekzemplo.

K iibnhaon.

La 2<). IO. oni disaŭdigis Esperanto-koncerton de la dana

stacio. Oni esperas baldau povi starigi kurson.

P h ilade lph ia .

La stacio de Kratoj Gimpel (WIP) dissendis Esperanto-pro- 
gramon la 2t». l i .  K

La stacio de Fratoj Lit (WDAR) krom nacilingva prezent

ado ankau disaŭdigis Esperanton la 25., 27. kaj 29. U.

Ni petas Ĉiujn propagandistojn en la radio-sfero regule in- 

lormi nin pri siaj klopodadoj kaj rezultoj. Disvastigo de la de- i 
taloj en nacia gazetaro estas nepre rekomendinda.

Esperantista Literatura Asocio.
j Administracio: Paul-Gerhardt-Str. 22., Dresden-A. 19, German

Decem bra raporto .

| Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne lacigo v

.N om aro  de ia  m e m b ro ) .

Honora prezidanto- S-ro proi. Th. Carl. Honora prezidantino: S-ino M. Hankel 
i Prezidantino: F-ino J. Zschepank.

I Adams, W illiam  G., S-ro, 1742 West d. Str. Seattie, Washin*ton, U. S. R.
/lder, Friedrich, S-ro, Bambergerstr. 43, Dresden, Germ.

■ Antlpov, Nikolao, S-ro, Hamman-Lif, Tunesie „Miramarea, Afriko 
frabeno , Michele, S-ro, Via Crimea 8-24, Genova, Ital.
Austerlltz, V., S-ro D-ro med , Bardlov, ĉeĥosl.

Julio, S-ro, Rottenbillerstr. 66, Budapest, Hungar.
Bake!s. /i. G., S-ro, Haarlem, Nederlando.
Balkanji, Paulo, S-ro, Hajo» u. 15,11, Budapest, Hungar.
Ban, /lladar, S-ro, latvan u t  28, Budapest, Hungar.
Hart hei mesa, Norbert, S-ro, Immermannstr. 26, Diisseldorf, Germ.
Bastoul, Fa, S-ino, Hue Chabot-Cbarny, Dijon, Franc.
Beck, Keni, S-ru. Allees de Meilhan, Marseille Franc.
Bcr^it, Laurent, S-ro, M venue St. Saens 43, Beziers, Herault, Franc, 

i 5JeK* Johannes, S-ro, Pliensaustr. 36, Esslingen a. N„ Wttbg., Germ.
Biscaglia, M., S-ro, Rango-Bleggio, Tirolo 

| Biftltzky, Wolf, S-ro D-ro, MilraMlsktf 12, Praha, Ĉeĥosl. 
j Bonne vi »•, H., S-ro, Bergliensgate 11, Christiania, Norveg. 
i »fonszte)n, Ch., S-ro, pi. Zei. Bramy 2, Warszawa. Poi.
Bucker, lda, F-ino, Ruhlaerstr. 15-16, Schmargendorf-Berlin, Germ.
BUnemann, Oscar, S-ro, Alsterkrug-Chaussee 586, Hamburg-Fuhlsbilttel, Germ. 
Bulthuis, H. J., S-ro, Daguerrestr. 84, Haag, Nederlando.
Buloĉk n, Maksim., S-ro, Bolioj Demidovskij IO, Moskvo, Ruslando 
Busuttll, Gustave, S-ro D-ro, Shema, Insulo Malta 
Butln, Max, S-ro, Kronprinzenstr. 33, Godesberg a. Rh., Germ.

Lam  esea sse, J., S-ro, Rue Douai 39-55, Paris, Franc.
Camuffo, Armando, S-ro, PI. G. B. Vico 9 H., Triest, Ital.
Caumont, A. S-ro proi., Friedensgasse 37, Basel, Svislando 
Christaller, Paul, S-ro proi.. Neue Weinsteige 61, Stuttgart, Germ.
Christanell, I*ranz, S-ro proi., Parsch-Salzburg, flŭstrio 

i  vo lu  son, h. G ., S-ro, Melton-Mowbray, Angl.
Cernohvoslov, G , S-ro. Vilao Walheim, Alberga, Finnlando

Destis, flg«e s, F-ino. 220 Bruntelield-Place, Edinburgh. Skotlando 
OcSkln, Georgo, S-ro, str. Mjasnickaja 21, Moskvo, Ruslando 

I Da Ziii ia  n, Cesare, S-ro, Pedrazzo, Trentino, Ital.
Dombrovskl, S-ro prelato, Kovno (Kaunas), Litov.

hckert, h ila , F-ino, Krongasse 153, Saa*, Bobeni.

i "  KoJfKc’ S-ro, Kirch-Promenadenweg 5. Danjŭg-Langfuhr
I F Ser, Andreo, S-ro D-ro, Gribojedovstr. 25. Tillis, Georgo

FrankCnFr*!«. ^  “' « ' ' " u  C?“ r* , «*8ph Thierr>' 43' Marseille, Franc.I rank, Erhst, S-ro, Ani Harzberg, Malin i. Lauenburg, Germ.
F ran ti, S., S-ro, Rue Allain Chartier, Paris, Franc.
r neke, W llhelm , S-ro, Dilsternstr. 131, Bremen, Germ.
r unktu , Leono, S-ro, Florinsmarkt 7 a. Koblenz, Germ.

G 5 h ras" r^’ lVBnk wS 'r0' fJoL, b®nk'> P°r mediteranea maro. Konstantinope 
UGHI, S-ro D-ro, Neugersdorl, Sachsen, Germ.

GCIu  S ;roo 81 L,‘ddiard Str- Hawthorn, Victoria, Aŭstral.
Gottgetreu. Paul, S-ro, Herrenstr. 12, Hannover, Germ.

E *  S; ro' EUsabales iela 9. d*. 33, Riga, Latv., Eŭropo
Cube, Ludw ie , S-ro, Fregestr. 2b, Berlin-Friedenau, Germ.

Hana.1, Joli. S-ro D-ro, Moritzstr. 12, VViesbaden. Germ.

m J S . l lL*r’ cHB,n^  S ‘r° ' Waller-Heerstr. 134, Bremen, Germ.
Hiekel, R., S-ro D-ro, Mareŝgasse 4. Leitmeritz, ĉeĥosl.

‘P* 'cy’ 2 i.Wr  S‘ " >' W,Iodlond Rd- Northfield, Birmingham, Angl.
1 I lii li; i' u  r  S ' ro’ Bantlu« Adriatique, Zagreb, Jujfoslav.
Hudson, Percy T. B., S-ro. Junction Hotel, Oakleigh. Victoria. Austral.

!rĴu-HF p*d̂ ,Cff W I,h-’. S-r° ' B^nnengasse 69, Wien 16, AŬslr.
u k  . o  « n°o 10 E* lon Road’ Hove, Sussex. Angl.
Isbrŭtkcr, J. R. G., S-ro, Bevernmgkstr. IO, Haag, Nederlando

Rn™ rslr- ,0- Godesberg a. Rh., Germ.
(anna, Kathe, F-ino, Intantenestr. 2, Braunschwei». Germ.
/unK* Teo, S-ro, Horrem-Kflln, Germ.
Junker, August, S-ro, Hohestr. 26, K«ln, Germ.
Jurysta, S-ro, Czestochowa I, Alejo 3, Poi.

K S P u  S' r»’. Kirch8«*se 463, Tetschen, Ĉeĥoslov.
Roch, Hans, S-ro, Rmgeisenstr. 8, Miinchen, Germ.

*’ ■ L' ip ,is- Ge™-
K repei ka, J., S-ro, Bjelovar, Jugoslav.
Krestanoff, Ivan, S-ro, Pirdop, Bulgar.

K b S ?  a S L * ? ? * ’ Sĉ in° ’. Win‘er*fflr,ens‘r- % Dresden, Germ.
Koira, Anna, F-ino, Frankenstr. 6, Dresden, Germ.
Kuster, M a r* , F-ino, Halberst«dt«rstr. I29b, Magdeburg, Germ.

[ £-ro. Montevideo, Uruguay, Sud-Ameriko

Lewi ’ n  q  ’ S-r,°’J °  rue i errandiire' Lyon, Franc.
S m m n  E t  I " 10’ A  r  "  ? ° ad' Hay*akc- Birkenhead, Angl.Lippmann, Waiter, S-ro D-ro, Tauchaerstr. IO, Leipzig, Germ

Lov '\  r * Ŝ  ro'nK rtlbl rtSn k  7,t Kadebeul bci Dresden. Germ.'Lo>, K. S-ro, Kronach, Oberfranken, Germ.

L u v b n  H nC ,Q s ' r°  D ' ro- K*«serstr. 92, Breslau. Germ. • 
m l  i  , o n ^ « d'en Gardens, Wood Green. London, Anei.

m S' r° ' Uk™crKisP'- « .  Kovno (Kaunas) Litov.

Mafor Tn J f n T ann^ S ' r°- Gaustadt bei Bamberu. Germ. ,
H ĉ™’ 36, Budapest, Hungar.

Medeni ^  ̂  S '

M Ulei-. J. B S-ro, Waldsee, Wttbg., Germ.
Mlnor, Carl, S-ro. Halleritr. 6, Hamburg 13, Germ.

N o ^CMa,JIJ d*Fard ' p ' T  BlUcherPK 2- Fotsijam, Germ.
Noli, MargM F-ino, Fredericiagade IO, Kopenhago, Dan.

P a S ta l i°W a W S S°r'oR”dn  rRf K̂ 1?-,?26,28- Helsinki' Finnlando

o u ,ie ld  p " k- B* ih’
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Pavlova, Paulino, F-ino, ui. P«tra Velikeho 9, Tifii. r,
Petit. Martha, S-ino, 33 Rue Chabot Cha™ t, Diion Franc8 
Pillath, Friedrich, S-ro. Sommerburgstr. 38, Essen-Ruhr Germ 
P arison . Hans. S-ro. Tamanho! bei Luttringhruten Hhi < w L  
P r e n j i .  F .  S-ro, Kordeckiego i, Bvdgoszcz Pol ’
P u lv e r i Charlotte, F-ino, Dornacherstr. 154, Basel, Svi».

Kaci de Koevesd. Bela, S-ro, Fehervari ut. 21, Budapest. Hunt!
Rambousek, Jano. S-ro generalo, Nova ui. 22, Ceste R . ,d i in a j  L i 
RambouskovA, Kati, F-ino, Nova ui. 22, Ceste B u d L v ^  c T n .l  ° V-

Reichei. VValter S-ro prof. D-ro. Kasernenstr K a C e n ^  Sa Gern,
Reisinger, Jos., S-ro. Quai de 1’Ile 3. Genike, Svis.
Ricca, Cosmo. S-ro, St. Giovanno Tomin Invrea U 2 S* ■; n » __ .  i. i
Riek. O., S-ro, Wolgasterstr. 38, Greifswald Germ ’ 5’ Gen° Va’ liŭ l 
Riedl, Lad. A., S-ro prof., Novi Paka 591, Ceĥosl 
Rlppel, Heinrich, S-ro, Semmelstr. 41, IVilrzburg, Germ 
Robbie, James, S-ro, 42 Stratheam Rd., Edinburgh, Skotlando 
Rosen. Charles, S-ro, Pare 107 Bis, La Chau* de Fond. Svis.

Sabadell, Alfonso, S-ro, Disputatan 280, Barcelona, Hisoan 
Scheerpeltz, E lla, F-ino. Wa!.. Meseritsch, Ceĥosl. P 
Schenkel, Jacob, S-ro, Karista I, Friedrkhsthal, Saar, Germ.

. u 8” ’ ĉ r° ’ dc tojrtorstr. 149, I, Antwerpen, Belg.
Schrftder, Johann, S-ro, Volksgasse 8, Wien, Aŭstr.

Qr° ' Sĉr°u j ' r2’ A ndr***y uL 31 ’ Budapest, Hung.
Sejttan*, Franz, S-ro, Schederholstr. 141. Essen-Ruhr, Germ.
Selzer, Bcrnhard, S-ro, Ettenreichga.se 4 31, Wien X, Aŭstr
Sennacieca Revuo, 24 Boulevard Beaumarchais, Paris XI, Franc
Seppik, Henriko. S-ro, Tallinn, Maneŝi 7-12, Esion

FCHrfi°' k '™' 0 arbin’1NLew,o* n' P°ilt' re® tante, Manchurie. Ain.
Sini ma nk, Frida, I--ino, Sonnenlehne 3, Dresden-Briesnitz, Germ.
Sm ith, Adalbert v  , S-ro, Lavich v. Pabststr. 107, Arnhem, Nederlando 
Spero. Kahel, S-mo, Shoemannstr. 618, Pretoria, Transvaal 
Stamatiadis, S-ro D-ro, Pĉra-Tep<!-Baihi 59, Konstantinopel 
Slrledler, O., S-ro, Ergio*, Latv.
Steding, IL, S-ro, Berckstr. IO, Bremen-Horn, Germ.
Steinke, L., S-ro, Greifswald, Germ.
Stojan, Petro, S-ro. Str. Spita! IO, KiSinau, Ruman.
Siindermann, Bruno, S-ro, Schmelze 207, Bodenbach, Ceĥosl.
Sanovlch. Ph. Godpraiser, S-ro, Konstantinopel 
Sapiro, J., S-ro, Lipova 33, Bialystok, Poi.
^id lovskaja. Marla. F-ino, Dimitrov, Mosk. Gub. Siev. ui. d. Sobolev, Ruslando 
S u p le t iv a , Julie, F-ino, M ali Stip4nskfi 6 n, Praha, Ceĥosl.

Taubmann, J„ S-ro, Haida, Bohem.
Trarbach, Peter, S-ro, Felsenstr. 27. Elberfeld, Germ.
Tru tna u, F-ino, Philippinenstr. 9, Essen-Ruhr, Germ.

Warden, J. M., S-ro, 28 St. Andrei* Square, Edinburgh, Skotlando 
Wecker, Marg., S-ino, Krongasse 153, Saaz, Bohem.
VVendcll, Lehmann, S-ro, 615 La Salle Building, Minneapolis, U. S. A. 
VVIesenfeld, Edvardo, S-ro, Biala 3, Varsovio, Poi.
VViinsch, J., S-ro, Bruckenstr. l i ,  Karlsbad, Bohem.

Zicgler, Gustav, S-ro, dumviva membro, Marktredwitz, Bavar., Gemi. 
Zlermans, Jan, S-ro, Amsterdamsche Str. 53, Scheveningen. Nederlando 
Zwach, Franz, S-ro kolonelo, Volksw«hrplatz 19, Wien li, Aŭstr.

Johanna  Zschepank.

Esperantista Parolejo.

Oni laŭdas.

/ . S-ro Leon A ĝourtine , membro en Paris, dankas jenajn 

membrojn de UEA pro ilia afabla akcepto dum lia ĉeesto en 

Germanujo: S-ron Cremer, del. en Benrath, S-rojn Wullen kaj 

Kuberski, del. kaj vicdel. en Bochum, la grupon de Cleve, S-rojn 

Sanders kaj Rother, del. kaj vicdel. en Krefeld, S-inon Ems kaj 

S-ron Giesmann, membrojn en Krefeld, S-rojn Brandt kaj Bartel, 

membrojn en Diisseldorf, S-ron Duffels, membron en Emmerich, 

S-ron Otto Sandrock, del. en Essen, S-ron Bollmann, del. en 

Gelsenkirchen, S-rojn Rose, del., kaj Hartenfels, membro, en 

Hagen, S-ron Junker, del. en Kijln, S-rojn R. Kreuz, nun en 

Genfeve, kaj T. Jung, membroj kaj del. en Horrem, S-rojn Istei, 

del., kaj SchOnrich, membron en Wiesbaden. Specialan dankon 

al franca samideano, membro de UEA, leutenanto Lĉger en 

Diisseldorf.

Dum la vojaĝo en Belgujo mi esprimas dankojn pri la ak

cepto al S-roj Oger, del. en Lifege, kaj Borckmans, del., kaj 

Desonay, membro, en Spa.

/. Gesinjoroj D enab les, membroj de UEA, kore dankas la 

UEA-delegiton en Freiburg (Germanio), S-ro Doring kaj ankaŭ 

lian edzinon pro ilia gentila gastameco kaj la afabla bonvenigo 

al la grupo de la urbo.

.*. S-ro Heinrich Schuster, Fuerth (Bavario) korege dankas 

-al la gegrupanoj meksikaj dc „Amikaro“ kaj „Anahuac“, precipe 

al la S-roj Rodriguez, Angel de Anda, Jestis Amaya, F-ino

Martinez, S-ino Francesca de Jarro  en Meksikurbo kaj al ia

j S-roj poŝtestro Ernesto Guerra Fajardo, Hernandez kaj al 

multaj aliaj pro gravaj servoj faritaj al mi dum sesmonata rest

ado en Meksiko. Samideanoj el bonvalutaj landoj, envojaĝante 

j al landoj kun malalta valuto preskaŭ ĉiam estos akceptata bone, 

sed kion faris niaj meksikaj anoj por mi, rezultis de nuraj ofer
emaj motivoj. Des pli kore estu mia danko!

i . . A I  S-ro L. Poncet el Lyon ni tutkore dankas pro lia 

zorgema kaj sindona gvidado de kongreskaravano el Vieno tra 

Salzburg, Zurich. Ges-roj Isbrŭcker.

Pro valora helpo S-ro IV. D ureĝĝer, Traunstein, dankas 

al S-ro A. W. Neuwirth, del., Bregenz (Aŭstrio).

S. Goldfeder, del. en Hoszer, poszta Rdhno, Pollando, 

kore dankas S-ron Konderak, del. cn Luck, Pollando, por lia

varma akcepto kaj por faritaj de li al mi servoj kaj helpo en Ia 
distriktjuĝejo en Luck.

% * - r—

Profesoro K ĉn ig  el Miskolez sincere dankas sinjoron Klein, 

Alfred, kaj sinjorinon Ceciiie Deutsch en Wien pro la gastem

eco kaj prizorgo dc diversaj informoj, kiuj ebligis al li parto

preni la XVI-an.

S-ro Robert K reuz, Frankfurt a. M. (nun en Geni-ve) dankas

al la del. en Belfast, F-ino S. Me. Cullough pro rapida kaj ne-
* k

devige ekzakta propaganda-servo.

/. S-roj Rum bieĝel kaj M arkert el Wurgwitz-Dresden tutkore 

I dankas al la grupo Zamenhof en Venezio, precipe al S-ro Santin, 

prezidanto kaj delegito, kaj S-ro Bonini por la bona helpo dum 

la vizito de Italio.■

! S-ro Jan  M olnar, membro de UEA, esprimas sincerajn dank-
V * mm • . I P | I . jE

esprimojn al fraulino Ilonka Fehrentheil, vicdelegitino de UEA 

j en Veszprĉm, Hungarujo, pro gravaj servoj dum sia veturo tra 

Hungarujo.

S-ro E d u a rd  M . Rosher, membro 14355 en San Francisco, 

skribis:

..Sendinte mian junan filinon al Londono kaj trovinte, fce la 

j ŝipo nur enhaveniĝas en Leith, Skotlando, mi deziris, ke iu ren

kontus Sin ĉe la haveno kaj Sin helpu en la vagonaron al Lon

dono. Ŝi tute ne konis Leith-on. Mi petis al la tiea delegito, 

S-ro Tulio, ke li renkontu Sin, kiun servon li afable konsentis 

lari. Mi treege dankas lin."

Perdinte amikon en Anglujo, kiu de antan du jaroj ne skribis 

al mi nek respondis al miaj leteroj, mi sukcese lin retrovis per 

servo de S-ro Walter G. Philipps, delegito Ĉe Cheltenham, kiun
► * * ■

i mi nun dankas.

Esperanta L igilo.
Dum dudek jaroj la tutmonda reliefpresita gazeto, .Esper

anta Ligilo*, faras sennombrajn servojn al siaj blindaj legantoj, 

kies nombro konstante kreskas. La gazeto, kiu en la komenco 

estis luksaĵo por nur kelkaj blinduloj nun fariĝas necesaj por 

pli ol mil, kiuj trovigas en pli ol tridek landoj kaj en ĉiuj societaj 

rangoj. Senbrue la blinduloj pli kaj pli vaste uzas la tutmondan 

lingvon por korespondado kaj por ricevi valorajn sciigojn. Estas 

Cefe la malriĉaj, sed laboremaj blinduloj, kiuj profilas plej multe 

la informojn kaj kuraĝigon de la Ligilo, tia l on i bezonas ankoraŭ  

pe ti financan helpon de la  b o v id a j E sperantisto j. Nuntempe ni 

treege bezonas donacojn por pagi la preskalkulon de la venonta 

jarfino. Dankeme mi kvitancos ĉiun donacon.

W. Percy M errich, 

kasisto de «Esperanta Ligilo*

Penso, Shepperton-on-Thames, Anglujo.
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OFICIALA INFORMILO.

C e lo : Disvastigi la uladon de la intemacia helplinguo Esperanto. — Ptifa- 
diigi la tiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, sen diferenco 
pri raso nacieco, religio aŭ lingvo. — Krei internaciajn serpojn uzeblaj de diuj 
homoj, kies Intelektaj aŭ materiaj interesoj celas trans la limojn de ilia genta aŭ 
lingva teritorio. — Kreskigi inter siaj membroj torlikan senton de solidareco kaj 
disvolvigi de lli la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj. — UEA kunglas 
ia samideanojn, kiuj per la forto de sia nombro ka/ la utiligo de la Zamenhofa 
lingvo volas pravi al la mondo, ke Esperanto vivast taŭgas kaj progresas.

S e rv o ) :  Ciulmembro rajtas peti jinformojn de la Delegitoj, uzi la servojn 

de la Asocio, senpage ricevi la Oficialan Jarlibron.

K o t iz o ! :  Oficialaj prtio) en tvistaj orfrankoj. Membro IM) 5 Fr. Membro
abonanto |MM| 12,50 h r. Membro-Subtenanto |MSJ 25 Fr. I-a MA ka) MS ricevat
la Kandon. -  Membro-Dumviva neavanta la «ataton kun ĉiuj oficialaj dokumentoj: 
JOO r r. orj. (Partopagoj trijaraj po JOO Fr., ted neniu nacia prezo kiel ĉe aliaj 
membro-kategorio). -  Naciaj pratoj por M, MA, MS:

Argentino: P.oro: 3,7,5, 15; Aŭstralio: sii. S, 126, 25; Austrio: K r. 40 OOO, 
100000, KJO OOO; Belgio: Fr. 10,25, 100; Brazilo: Milr 8, 20, 50; Britlando: S ii. 5, 
I2;6, 25; Bulgario: L. 75, 150, 800; Ĉeĥoslovakio: Kr. 25, 50, 160; Ĉ in lo : Arfc. 
dol, 1.50, 4.—, Danmarko kaj lalando: Kr. 5, 12,50, 25; Estonio: Mk. 200, 
500, 2000; F innlando. Mk. 25, 60, 200; Francio: Fr. IO, 25, 75; Germ anio: 
Mk. or. 4,~. 8,—f 20; Greklando: Dr. 50, 100, 250; H ispanio: Pei. 6, 15, 35; 
Hungario: Kr. «r. t, 8, 25; Irlandoj Sii. 5, I2Ĵ6, 25; Ita lio : L. 12, 30, 100 ; 
Japanio: J. 2, 5, IO; Jugoslavio: D. 40, 100, 350; Latvio: L. 4, 8, 25; Litovio :

La avantago de la nova arango trovigas ĉe la kategorio de 

Membro-Abonantoj pagintaj ĝis nun 12/6 al UEA kaj £  I. 

2ŝ. 6 p. au £  I. I3ŝ. 6 p, kune kiel Membro au fratulo de BEA 

anstataŭ kune I £  kaj £  I. l i  ŝ. do Sparo de 2 ŝ. 6 p. kaj notinda 

simpligo administra. Ni forte esperas, ke la nuna arango trovos 

la aprobon de ĉiuj britaj membroj kaj notinde plimultigas la 

anaron de UEA en Britlando.

Interkonsento kun H. E. S. — La Hungarlanda Esperanto- 

societo akceptis en komitata kunsido proponon pri kreo de 

in te rnac ia j m em bro j, t. e. membroj kiuj samtempe aligas al la 

nacia kaj al la internacia organizajoj. La kotizoj estas:

Membro de U E A ................... 4 Kr. or.

Membro de HES . . . . . 3 Kr.

7 Kr.
----- Favora kotizo ĉe unufoja pago 6.60 Kr. or. -----

Membro-Abonanto de UEA . 8 Kr. or. 

Membro de H E S ...................3 Kr.

l i  Kr.

Favora kotizo ĉe unufoja pago IO.— Kr. or,

Membro-Subtenanto de UEA 25 Kr. 

Membro de H E S ........................3 Kr.

28 K r.
Favora kotizo ĉe unufoja pago 25,20 Kr. or.

w ------------- ,  - v  i  f i * ' " 1* *  w * t * t i  " i v i  •  v v v  i  m i i  i u  i  11 O i  6  J  .  b l l U V I U  i

L. 6, 15, 50; Nederlando; O. 2.50, 6,25 12,50; Norvegio: Kr. 6, 15, 30; Pollando: 
Zlo!. 4, 8, 25; Portugal»; Esk. 20, 45, 150; Rum anio: L. 120, 300, HOO: Svedlando: 
Kr. 4, IO, 20; Svislando: Fr. 5, 12.50, 25; Turkio: P. 120, 300, 800; U. S. A., 
Kanado, Kubo, Centra Ameriko: Dol. I. 2,50, 5. -  El aliaj landoj oni pasu 
lati la ofie tala preto en Kvitaj frankoj [ora valoro).

La helpmembro) |HM| etias kategorio kreita favore al jenaj landoj kun tre 
malalta monkurxo: Aŭstrio: Kr. 20000; Germanio: Mk. or. 1,20; Hungario: Kr. 
or. 1,50; Pollando: Zlot. 1,50; Rumanio: L. 40. La helpmembro) guas Ciujn 
r a ii o (n escepte la ricevon de la jarlibro kaj gazeto.

La Entreprenoj de UEA (komercaj firmoj, nodetoj k. t. p.) pagas jare la 
oficialan aO nacian p raon  kiel la MA. La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vorto) en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas u ti la servojn de informpetado.

Esperanti «taj grupoj ne povas aligi kiel memta-oj aii entreprenoj.

C e n tra  O f ic e lo : 12, Bouleoard du Thoire, Genio* (Svislando) -  Bank
s ii r d* Suissa, Gen6ne. -  Svisa PoStCeko: I. 2310. -  Poilĉeko 

t ?  « • £ * > p°slsp4rkassMiaml Wlen, Konio 105439. -  Poŝtĉeko en Cehoslooakio. 
V.0: ,7. .2*6- Pr*h* — Potitiko en Germanio: No. 90550, Frankfurt am Main. — 
Poilĉeko en Pollando. No. 190576. Warszau>a.

lnterkonsento kun B. E. A. — Sekvante la deziresprimon 

de la (teneva Konferenco 1924 pri administra kunigo de kotizoj, 

la Brita Esperanto-Asocio kiel unua nacia societo proponis ai 

UEA arangon laŭcelan. La komisiono de UEA, informita per 

cirkulerletero aprobis la arangon valoran por la administra 

jaro 1925. Bedaurinde la informo venis tro malfrue per esti 

konigata en la Oficiala Bulteno N-ro 13, sendita al ĉiuj delegitoj 

precize je la unua de novembro 1924. Ni do informas ĉi-tie 

plej koncize pri la nova arango kaj petas niajn delegitojn kaj 

membrojn en la Brita Imperio bone noti la detalojn:

1) La kotizoj estas pagataj de la Delegitoj kaj membroj al 

la Oficejo dc BEA, 17 Hart street, London W. C. I.

2) Varbante novan anon oni klopodu kiom eble plej multe 

lin interesigi pri ambaŭ societoj, UEA kaj BEA. Persono, 

kiu jam estas ano de BEA ankau rajtas la favoran 

kotizon, kiel sekvas.

3) En Ia rajtoj dc la Delegitoj rilate la makleron sur la 

kotizoj de UEA nenio Sangis; ili povas se ili volas, de

preni ia kutimajn 10% de la UEA-kotizo.

La jena tabelo montras la kunigitan kotizon de la du asocioj.

Membro-kategorio

l i  5 §

2  j UKA Memhro- 
j Abonanto (MA) 12Ŝ te*.

> UEA Membro-
Subtenanto (MS) £ 1  5Ŝ.

BEA-Membro

A lOS.Op. 

I a  !5Ŝ.0p 

2 a  £ 1  

3a £ i  I5ŝ.0p

BEA-Fratulo

B £1 lŜ.Op 

1b  £ l 6S0p. 

2 b  £ 1  I I S .
• v e • * •***“ •̂ /•«•••aa*

3b £ 2  6Ŝ Op.

BEA-Atociano

C I 2ŝ . 6p

le 7$-6p 

2c 15ŝ. Op.
-  I  ■  1 L  I  *  *  11 ^  —  m m  I  m mm.1

3c £1 7ŝ . 6p.

Ĉiuj pagoj estu farataj al la Ĉefdelegito de UEA, S-ro 

Paŭlo Balkdnyi, Budapest VI; Hajos u. 15-11 (Telefono 88—60).

j Garantia Kapitalo de UEA.

D u a  s e r i o :  Frankoj svisa,

j , Antaua listo 5400.—
19. F-ino Elizabeth Ireland, Hovc (Angl.) 300.—

20. S-ro W. C. Parry, Hove (Angl.) _______3QQ —

Sume: 6000.—

Ni memorigas, ke atesto al la Garantia Kapitalo de UEA 

kostas 300 Fr. or. svisajn, pageblaj en tri partoj dum dauro de 

tri jaroj. La atesto dc Garantia Kapitalo de UEA rajtigas je 

dumviva membreco al la Asocio, dumviva ricevo de la gazeto 

kaj de la jarlibro kiel eblaj aliaj eldonajoj oficialaj de UEA.

Donaco. — Ni kvitancas la ricevon dc 27 guldenoj nederl. 

kici donacon de malfondigita grupo „L’ Oriento" en Amsterdamo 
sendita de S-ro Ohlrichs. Koran dankon!

t

Delegitoj. — Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:

R ada jo z  (Hispanio, Badajoz) — D: S-ro Luis Campos Suay, 
Str. Heman Cortes 11

VD: S-ro Antonio Veloso Delgado, fandisto, Alligidos 49

Bad Salzu flen  (Germanio, Lippe) — D: F-ino Kathe Tiedcken, 
Park strasse 30

Berlinchen  (Germanio, Neumark) — D: S-ro Max Luedskc, 
instruisto

B ia la  P od laska  (Pollando) — D: S-ro Abram Urmacher, 
fotografisto

B ielefeld (Germanio, Westf.) — D: S-ro Fr. Erich Holzmullcr, 

mekanikisto Ĉe H. Meiners, Turnerstr. 19

B ohdneĉ L azne  (ĉeĥoslovakio, Bohemio) — D: S-ino Antonie 

Grossmannovd-Vamberovci, Ndm. ĉ. 3 u radnice 
B otosani (Rumanio, Moldavio) — D: S-ro Rubin Cohn, lernanto, 

Calea Nationale 164

Breĝi-K opricnica (jugoslavio) — D: S-ro Franjo Matiga, bien- 
posedanto

VD: S-ro Franjo Petriĉevŭ, bienposedanto

B righ llingsea (Britlando, Essex) — D : S-ro Charles B. Morgan, 
eksarmea oficiro, 41 Church Road
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ŝanĝoj.

In n ab e rg  (Germanio, Sachsen) -  D: S-ro Fritz Kramer 

instruisto, Kflnig-Albert-Strasse 21

VD: S-ro Arno Wiedemann, komercisto, Scherbank 22

Beograd (Jugoslavio, Serbio) -  VD: S-ro Radomir Klajiĉ 

Inspektoro de Financa Ministerio, Svetag. Save 23 ’

— D: S-ro Stefan Simon,

(13) 209

Bocŝa-M ontana (Rumanio, Banat.) 
elektromuntisto

VD: S-ro Georgo Niedermeier, seruristo-majstro 

v i t o t a  -  D: S- '° D° " aW E. Parrish,

Esperantista vivo.

Naskigoj. Al S-ro G iovann i B arn i, prezidanto de la 

| Labor. Esp. Grupo en Genova, naskigis filino, nomita Milda.

— Al Ge-roj B o rd e lo n , del. en Brignoles (Var), naskigis 
filo, nomata Georges.

i S-ro E m s i G rund, vicdel., BukureSti, naskigis dua
filo, nomita Gunther.

Al S-ro P-ro O. R uzn ia , del., Kolomea, naskigis filo, nom
ita Bohdan.

- * •/. * . ,, » ’ ‘j

VD: S-ro Joseph S. Gianfranceschi, kuracisto 610 Niagara Str r  - ~  ^  ^ P F°  * la rio  B are l> Venezia, naskigis filo, nomita

' T i Z Z L  « - a ,5»" >— c™' — ” “ ~i —  «■ — . « .  . . u. i  «.
C am bridge  (Britlando) — S-ro E. T. Collier, 19 Paulow Str.

C iu j (Rumanio, Transilvanio) -  D: F-ino Eugenia Morariu, 
oficistino, Calea Traian 40

in o iv roc la iv  (Pollando) -  D: S-ro Siwinski Zbiniew, Sw. Ducha

'aroS T ::n “1& „ 7 z i „ D: S ' r o  B e r n h " rd  s t r e i w - P - —

L aih ia  (Finnlando) — D: S-ro llmari Manner, instruisto, Isokyla

L in z  (Austrio) D: S-ro Hans Hosner, Karl - Wiser - Str. 21

L isse  (Nederlando, Zuid Holland) -  D: S-ro Adrianus Gerardus 

de Jeu, floristo, Roversbroekpolder

M ostar (Jugoslavio, Hercegovina) — D: S-ro Lavoslav ŜeSeli, 
fervoja oficisto, Kolodvor

Palerm o  (Italio, Sicilio) — D: S-ro Stefano la Colla,
Via Paolo Amato

P aris  (unua kvartalo) -  D: S-ro Charles Tiard, Inĝ., Faubourg, 
St. Denis 209, Paris X

naskigis filino Rozeta.

Edzigoj. D-ro Lad is lao  L6csey en Ciuj (Rumanio, Tran

silvanio) la 16-an de augusto edzigis kun F-ino G ize lla Vavra.

— S-ro Victor H endricx  en Gent edzigis kun F-ino Yvonne 

Colyne.

— S-ro A ndreo Butlel-Luy en Lausanne (Svis.) edzigis kun 
F-ino B eri he Luy.

— S-ro Vasilie M orariu, M. de UEA el Ciuj (Transilvanio 

Rumanio), la 18-an de septembro edzigis kun F-ino Agnes 

K arlos en Lunca-de-Gijloc (Gyimeskflzĉplok), Transis., Rum.

Fianĉiĝo. — Batak (Peŝtersko) Bulgario. Nia delegito S-ro 

Pelr. V. Toŝhov fianĉigis sian filinon, F-ino M arenka kun fraulo 
S la rĉo  D . Kŝnev.

Honorigo. — S-ro A . J . W itteryck, prezidanto de la Belga 

Ligo Esperantista estas nomita Kavaliro de la Ordeno de 
i  Leopoldo II.

S-ro O scar v. Schoor en Antvverpen estas nomita Kavaliro 
de I’ belga Kronordo.

Ni gratulas al ambau favoraj pioniroj de nia afero pro tiu 
honorigo.

Malavara donaco. — S-ino A nnie  E. M udie, Ia bedaurinda

VD: S-ro Ermanno Filippi, fervoja librotenisto, vidvino dc nia mortinta pioniro Harold Bolingbroke Mudie donacis
• ’ por la 50(XX) ŝilinga fundo de Brita Esp.-Asocio la malavaran

donacon de 100 anglaj funtoj kiel memorafon al sia neiorgesebla 
edzo.

R io  de Ja n e iro  (Brazilo) — D: S-ro Carlos Domingues, advokato, 
Praca 15 de Novembro IOI, 20 andar

VD: S-ro Luiz da Costa Porto Carreiro Neto, ingeniero. 
Rue 24 de Majo 154

Rom a (Italio)

Via Tagliamento 76

R orschach  (Svislando, St. Gallen) — D: S-ro Fritz Klingenbek, 

komercisto, Industriestrasse 34

S iracusa  (Italio, Sicilia) — D: S-ro Luigi ScaU, parohestro, 
Via Cavour 43

Skara (Svedlando, Skaraborg) — D: S-ro Anders Rosenberg, 

gimnastiko-direktoro, Solliden

VD: S-ro Karl Gustav Anderson, elektristo Elektr.-verket.

S le tlin  (Germanio) — D: S-ro Friedrich Krieger, rektoro de 
meza lernejo

VD: S-ro Curt William, sekreta konsilisto, Arndtstr. 14

La entom bigo de S-ino Zam enhof.
Nia fidela delegito en Varsovio, S-ro Oberrotman, sendis al 

ni detalan raporton pri la ceremonio funebra al S-ino Zamenhof. 

Tre multnombra publiko ĝin partoprenis kaj akompanis la ĉerkon 

al strato Dzika, kaj poste al Ia tombejo. Tie diris lastan saluton

S an  F ranc isco  (Usono, Caliiornio) -  ĉefdelegito por Okcidenta i f  ProIunda emocio S’™ U e  (pollingve kaj esperante).
- . ...............  . . . .  Poste paroladis:

Usono: S-ro Andrew Snider Vinzenz, bankisto,
400 Californio Str.

D: S-ro Brevvster F. Ames, advokato, 309-10-11 Chronicle 
Building

S I. G a llen  (Svislando) — La VD: S-ro Jui. Felti, foriris

Topeha (Usono, Kansas) — D: S-ro John H. Fazel, pastro, 
625 Buchanan Str.

Torino (Italio) — D: S-ro Marcello de Balzac, Inĝ., Via bagetti27

I  b rech i (Nederlando) — D; S-ro Wilhelmus Baaten, komercisto, 
Oudegracht 276 tz.

\ id in  (Bulgario) D: S-ro Vladimir Lazarov, jugisto, UI. Ŝiĉmanova

Provizore ne plu estas delegitoj en la jenaj lokoj:

La Hulpe (Belgio, Brabant); Nerva (Hispanio, Huelva); 

PCtschmiihle (ĉeĥoslovakio); St. Chaptes (Franclando, Gard).

G enŝve, Ia 20 Novembro 1924.
H ans Jakob . Direktoro de UEA.

S-ino Cense, en la nomo de eksterlanda esperantistaro, 

S-ro Szumacher, en nomo de Akademia rondo Varsovio, 

S-ro K. Domolanski, en nomo de Societo Laboro,

S-ro Koss, en nomo dc Tutmonda Esperantista Akademio, 

S-ro Kestecki, en nomo de Pola Esperanta Asocio kaj 

Pola Akademia Rondo,

S-ro Oberrotman, por UEA,

S-ro Wiesenfeld, en nomo de .Konkordo",

S-ro Ch. Bronstein, en nomo de Societo Progreso,

D-ro V. Robin, en nomo de internacia kaj loka komitato 

por starigo de Monumento al nia Majstro, kaj en 

nomo de «TEKA*.

Post finkanto de la kantoro Szerman la malgoje kantata 

himno ĉirkausonis la malsupren glitantan ĉerkon super kiu ferm

igis la tero. Sur ia tombo amasigis florkronoj, la esperantistoj 

ekkantis la esper.-himnon kaj kun vundita koro disigis.



a m u z o  k a j  S e r c o .
A lessandro  Mazzolino, F A  N O , oia M onleoecchio, N-ro 32

(M arche, Ila lio ).

Solvoj»! oni «endli senpere al la kupra adra*».

La nomoj de la «kvintoj mios publikigataj.

Pri c’ i iuj du / \ / \  i |

solvoj ne bezonas f f -  \ r—-1

ja klarigoj: i i i

la figuretoj diras evidente ĉion.

54 fri- go -nome tri -o-. — 55 Kama vola». — 56 Unu, sep 

tri. l la  arkoj taugas kiel gvidiloj: Supre de n-ro 2 oni vidas U 

arko de tiu U iras maldekslen. ĉe n-ron 9, kie estas litero N 

tie N alia arko iras al U (sube de n-ro 7]; ktp.) — 57 1,2,3 

Mi-ka-do: 2, 4, 5: Ka-me-lo; 3, 5, 6 : do-lo-ri. — 58 Eureka
Sinmato per la 5-a movo

Problemo N-ro 128. 
D-ro W. G alltzkv.

[Strategie 19051. *

Blanko matas per la 3-a movo

Problemo N-ro 129. 
D-ro O. B lum enthal.

(Bohemia 1905).

Nur unu alumeton movu vi | por havi nomon de urbego 
tu ; antikva kontinento | pro industrio fama.
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REKLAM O

Niaj mortintoj.

M A ^L O N G IG O J: L letero. PK 
««sna/. PM — poŝtm arkoj. bil 
kci. : kun ĉ iu j lando j. Esp-aĵo

fotografejo, gaz.

d o s i k a rio . PI do ŝ I k a r io j

poŝtm arko j su r b ild flanko .
- E sperante jo , fot-aĵo 

gazelo.

Atentigo!

K an  s incera  bedaŭro  n i ricevis inform on p r i la  morto de je n a j

am idea lo ] . A l ,Uaj la m in o j n i sendas la  esprim on de n ia j 

- espe rp lena j kondolenco j.

S-ino Figuferes, instruistino, 2 rue d’ /tornai, Algcr 
-lertis la 3 augusto en Marseille.

Ŝi

I-ino An tonie Janalfkov*, fakinstruistino kaj vicdeleg. de 

j EA en Bystnce p. H. lorlasis nin en septembro 1924 por ĉiam 

Si estis unu el la plej viglaj samideanoj de nia inovado en 

Aora™ . Longe si v.vos en la memoro de tiuj, kiuj konis Sin

' aJ. S,an nob,an karaktcron. La personoj kiuj havis la honoron 
ist. instruataj de si pri Esperanto, daŭrigos Sian flamon kai 

»nergion por plej baldaua interfrati^ kaj pacigo de la homaro A  K.

S-ro D-ro Josef Hubfĉek, kuracisto en Olomouc mortis en 

oktobro 1924 en aĝo de 52 jaroj. Li estis la unua prezidanto de 

tsper. klubo, deleg. kaj poste membro de UEA. Dum du jaroj en 

malsanulejo, li ne plu povis aktive partopreni je nia laboro. La 

ĉi tiea samideanaro sincere bedauras lian tro fruan foriron. Liaj 

noblaj agoj por nia afero vivos plue. Lia nomo estas ligita al la 
historio de Esperanto cn nia urbo. q #

S-ino Joseph Pirnay-Demez, edzino de nia membro S-ro

Joseph Pirnay cn Verviers (Belgio) mortis post «rava malsano la 
3 oktobro 1924.

En Brugge (Bruges) Belgio mortis S-ro Henri J. C. Kousseeuvv.

Drew, Frank C., 63 jara, San Francisco, mortis 17 majo 1924.

Gravan perdon spertis nia Esperanto-Stelo Stutgarta, ĉar post 

Kelkmonata suferiga malsano mortis nia multjara grupano, UEA- 

ano kaj kursgvidinto, supera instruisto KarlKonz. Laŭ sia ĉiama 

fervoro por Esperanto li estis modela esperantisto; per sia emi

nenta instru-kapablo li atingis, ke la vesperoj de la Esperanto

kursoj, ĉu aranĝitaj de nia grupo, ĉu en la kursoj por popolklerigo, 

aranĝita de la popol-altlernejo estis vera ĝuo por la partopren

antoj eĉ post la laboroj kaj penoj de I’ tago. Kvankam ofte tre 

suferante dum sia malsano li ĉiam estis spirite vigla, propagandis 

■ian lingvon en la malsanulejo ĉe kuracistoj kaj kunuloj. Esper

anto estis Ha lasta gojo, kun Esperanto-libro en mano li mortis. 

<ordankon al li pro lia ĉiama fervoro; ne estas vana lia laboro.

P. Christaller.

S-ro Stefano Dudds, patro de nia delegito en Orsova, Banato, 
Rumanio.

Kiu ne r n S / .  T l " !  k o n i L a n * * * ?  A ting i I . korespondadon 
' P* '° n «I Ma anonco, tiu malutila, intenacia

Korespondado p«r Esperanto.

Petoj ka j Proponoj
lnternacia Komerco.

« lu t o .  . I  tiu j. R r i . U y ,  Robert K r ^ ’ P | |

: > » ' - i  * * • * ■ ■ .

p  s r  t e "  
k nn !« lJn  0 L kul,m* kurson, olte propagandan parolada

Jamamoto, Numaiu Jovnat, soeji 157, Japanio.

.k!  Hm? tM Efplanto-Klubo, Via Liberti 38 r (Unova, organie.
S a !  « u u 7 esperantan ekspozicion. Ciuj samideanoj, kiuj povas
estas petataj, sendi postkortojn, jaretojn, brove to jn  kaj esperantan propa irantan

S o j ™  a s s f ant- ,,ni wu«-* ni « u js s s f s s

^ S 5 r ^ l W lh0 ‘r,,,n,fVr  .Ke“‘<«n' «kzempleroj da trilingva gramatiko (kun
P e. i*  A  *. ranc,*’ .?nK>? ka' ,,ala| d* K' d* Saumur» «Rto, a lte b la j dc F-in. 
E- Straub, Oratoire 3, Ncuchttcl, Svislando. Prezo 0.25 po .ksamplero.

" S J S S ĥ  poltm8rko'n ‘ ur h« (' V w l ,  minimuma
ti!* j  • t  ko" ,P*n*®».°)" » •  dono» saman valoron do finnaj, rusaj, baltaj

vola" Fi n nfa ndo Ml dez,ra* « P in ta jn  gametojn. Akseli Miinala. Kou-

Gajlffaj sorĉartlk l.j. 100 postmarkojn Brita O vaj.no aŭ Trinidad Mk. 2.- mal 
karai postmorto») de Islando haveblaj. Deziras respondkuponojn el lu lio , d rak .

inee°6, BreslJu GPi™ an?o »• Schmidt. Hhorn-

l^ ° n*  i ’1** S*T "ranK' btdaŭras, ke li esta» en maleble*.,
respondi ai Ĉiu, kiu petas pri korespondado, in te rsango , helpo ktp., ricevante
troan koresponda)© ka, havante multegan laboron. Tiu ĉi anonceto servas kiel 
aimcnaŭa respondo. Pardonojn kaj salutojn!

Komerco per Esperanto. H. Ehlers, Kircbweg 61, Bremen, Germanio, vendas kaj 
dissendas poShorfogom, foto-aparatojn, mangilarojn el alpakao, teknikajn kaj 
neni iajn bezonatojn. Ciuj informoj, mendoj kaj rilatoj estas zorgeme prilaborataj. 
Postulu prezaron. 1

Korespondado> «ercata. Mi serĉas por mia Esperanto-klaso (12-16-jaraj lernantoj 
de Reallernejo, mezgrada lernejo) korespondantojn en eiuj landoj. Ni certe re
spondos. B. VVottrich, instruisto, Magdeburg-S., Friedenstr. 46, derni.

. Korespondado. Kelkaj samideanoj deziras viglan korespondadon per P! bil, L. 
PM kun seriozuloj. Respondon garantias Herbert Taubold, delegito de UFA, 
VVerdau i. S., Rahmenberg 6, Germ.

Malnovaj numeroj de ..Esperanto**. Mankas al ni la jenaj numeroj de nia orfano’
N-ro 182 (IO) 5. okt. 1915, N-ro 226 (6) junio 1919, N-ro 234 (2) februaro I92o"
Ni pelas posedantojn de disponeblaj ekzempleroj bonvola informi nin pri la kon- 
ditoj de vendado. Centra Oficejo de UEA.

I mmmmm* ai .»— .  n«\ mn+mt, — i r —ia------n J , f .. _ ' . . . _ 'I»'

Nova adreso. Revenante al la Cefurbo de Germanio, mi tre volonte senpage plen
umos Ciujn demandojn, oficojn ktp. Friti Bohlmann, Berlin-Neukŭlln, Kichardstr. M

.Nova adreso. Mia nova adreso eslas: Angel Tagliaferri, Monasterio 359, Buen.s- 
Aires, Argentino.

Ofico «ercata. Kiu okupadigas 21-jaran germanan komizon fde novembro HM 
sen ofico) parolantan esperante kaj angle en en- au eksterlando ? W. T*rtfa, 
Essen, Breilsort 74.

I 11 '""ii- -■ ~ - m. i ■ ^ i »• p*l>' ■—..<■ __.________. .

Ofico. Komercoficisto. 38-jara, kun plej bonaj atestoj sercas iun ajn laurea .
W. Durej:«er, Se heibenstr. ?t», Traunstein, Bavario. Germanio.

! Pofttmarka kolekto. 15U dolarojn mi postulas por mia generala po*tmarkkol*M#.
or. igita laŭ Michel-katalogo 1924. Josef Michalsky, oficisto, Keimarok, Celosia*.
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Prokrasto de respondo. Pro multnombraj Uteroj kaj podkastoj ricevitaj el divercaj 
landoj, mi aboluta ne pova» tuj respondi a! ĉiuj gesamideanoj, tial mi petas, ke
di pa rte neita por mallonga tempo ĉar mi eventuale respondo* al Ĉiuj almenaŭ 

ifoje. /I! tiuj kiuj skribis al mi pri la rimedo por elkuraci la kalojn, mi koru p to  je. /li tiu/ kiuj skribis al mi pri la rimedo por elkuraci la k a lo jn ,______
in k a a j tamen iuj tuj postulas ia premion oferitan, do, mi sendos ia premion al 

tni, kias medikamento pruvos veron, kaj mi peto», ke li afabla anoncu la donitan 
premion en ^Kaperanto* kiel pruvon, ke mi estas vera lati promeso. J. M. VujiĈiĈ, 
U. P. O. Auckland, New Zealand.

Nadlo-.S tacio. Esperantista rondo an de la politiko disigata vilajo dezirus arangi 
radiote i lionan stacion h«lpe de kiu ni povus plialtigi La bonstaton de la esper
antista rondo. Tial gi petas ĉiujn fervorajn samideanojn, Ksperanto-klubojn kaj 
entreprenojn je subteno. Sendu laŭpove monon, teknikajn konsilojn ktp. re
komendite al S-ro Hans Drexler, Brlohy 63 apud Ĉes. Budĉjovice, Ĉeĥoslovakio.

Sankta Jaro. < delegito ila UEA en Roma* S-ro Filii i Ermanno, sciigas, ka h 
ia n * »  logejon kaj de Via Caio Mario 7 translogigis al Via Tagliamento 76 (funde 
Via Po) proksima de U Centra Stacio. D u a  la Sankta Jaro li disponos pri du 
lita ĉambro por ia fremdaj samideanoj, kiuj bonvolos lin antauaverti ĉu letere. 
Ĉu telegrame.

Studenta kom pondado . La Studenta Esperanta Grupo Sofio, Bulgario, deziras 
korespondadon kun studentoj el ĉiuj landoj. Donas ĉiuspecajn informojn rilai, 
la universitato, bulgara scienco, bulgara popolo k. a.

Korespondado
Intersango de objektoj.

Ameriko.

Te mpico (Masko). S-ro Teodoro R. Mendoza, postoficejo, PI, L kĉl.

Aŭstralio
kaj Novzelando.

Moo aee Ponita (Vic tona I. S-ro A. Bowden, 16 Derby St.f PM kun malgrandaj 
europaj Iletoj kaj Fksterettropo. Ne sendas unue.

Austrio.

Wlan X III. S u» I-ran* VielhaUrr. Wolfersberg, Smusweg 6, pri agrikulturo, garden- 
urba kaj kontratialkohola movado HI, I , agrikulturajn p re s a jn  an Ĉiuj lingvoj

Wlen III. Austra Pacifista Esperantista Societo, Bechardgasse 14, TUr 18, J* !; la 
Societo deziras viglan reciproka!! korespondadon pro bona preparota! la 
„Pacifista Konferenco* dum nia XVI.

Britlando.

I  .  . ( f  A • ■ ► • « v  ̂ Al "  L Ĵm |  . JBSA t Ce

Narbonne (Aude). S-ro Reni Rato. Place HAtel-de-Ville, pri iluziado, ludkarta; 
Jongloj, Ĉiam respondos.

Narbonne (Aude). S-ro Francois Fages, Place Hfltel - de- Ville, pri ĉiuj sporto 
ambaŭseksaj, Ĉiam respondos.

Narbonne (Aude). S-ro Lucier Loubens, 8 Rue Rabelais, interŝanĝoj de kuke^
• receptoj, Ĉiam respondos.

Narbonne (Aude). S-ro Georges Bourret 2S Rue Aucier Courrier, pri moroj ka> 
kutimoj en fremdaj landoj, ĉiam respondos.

V
Germanio.

Brealau ll i . S-ro J. Rosenbaum, Siebcnhufenerstr. 17, PM, PI, L.

Dresden. S-ro Oskar Vogel, ingeniero, Leubnitz-Neuostra, Gartenstr. 3, L, PM kĉ?

Cranzahl im Erzgebirge. S-ro Paul Meyer, komercisto, L, PK, PI kĉl.

Dŭsaeldorf. S-ro Albert Schmitz, Florastr. 13, 2, PI, bfl, PM kĉl., respondas Ĉiatr 
kaj tuj.

Dtisseldorl 106. S ro Josef Paffenholz, L, PI, bil, PM kĉl.

Honnef (Rh.). S-ro Wilbelm Solzbacher, Spiessgasse I, kĉl. Esperanto-, junulara, 
porpaca, internacia katolika movadoj.

MUnchen. S-ro H. Wo!fschmidt, Klenzestrasse 99,1, por I dolaro aii sama valoro 
donas 50— 100 PM germanajn neatenditajn aŭ stampitajn.

Ze u U-n r oda *n Thuringen. S-ro Rudolf Di*, komercisto, Greizerstr. 34, dezira* 
korespondadon kĈL

Zittau (Sa.). F-ino Evamarie Clausa, Gcorgstr. 25, I, L, PK, PI kĉl.
S-ro Johs. Schmidt, Rossplatz I, L, PK, PI kĉl.
S-ro Georg Kleich, Burgstr. 7, L, PK, PI kĉl.
F-ino Elise Kleich, Burgstr. 7, L, PK, PI pri ĉiuj temoj, modofurnaloj kĉl.
S-ino Charlotte Ehm, Stephensi. I I ,  L, PK, PI kĉl.
S-ro Ali Akbar Ehm, pottfako 105, L. PK, PI pri komercaj aferoj, simpozia 

foiroj, demandoj pri komercaj ĉambroj kĉl., ankaŭ angle.
S-ino Irmgard Kurth, Ausa. Oybinerstr. 22, L, PK, P I kĉl.
S-ro Kurt Ullrich, Peschekstr., L, PK, PI kĉl.
S-ro Karl Kno», Theodor-KOrner-AUee I I ,  L, PK, PI kĉl.
S-ro Willy Thiele, Neustadt 16, L, PK, P I kĉl. pri komercaj aferoj.
S-ino Johanna Tzschaschet, Aussere Oybinerstr. 21, L, PK, PI kĉl.
S-ro Georg Tzschaschel, ftussere Oybinerstr. 21, L, PK, PI kĉl.
S-ino I  rude Knoefel, Arndtstr. l i  p., pri komunuma politiko, interŝanĝas n a c ia j' ------ - --- uivviauu^uj i sav iu psi

Hazeloin, ne PM, korespondas esperante, angle, franc , nederlande, german* 
-ro Richard EHenberger, Eckartsbergerstr. IO, L, PK, PI kĉl.

S-ro Paul LStsch, Niederoderwitz Nr. B 57 b. Zittau, pri komercaj aleroj kci.
S-ro Richard Poppe, Gross-Schoenau Nr. 714 b. Zittau, L, PK, PI pri ĉiuj Umoj kĉi 
S-ino tr ika  Koenig, Grottauerstr. 50, L. PK, PI kCI„ interŝanĝas modolumalojr. 
S-ro D-ro Richard Lindt, Moltkestr. I, L, PK, kun italoj, britoj, pri pacifista. w  

cialista, abstinanta aferoj, interlanda* gazetojn kaj brofturojn.
S-ro Willy Mai, Aussere Oybinerstr. 4 b, PK, PI, L pri ĉiuj temoj kĉl.
F-ino Clara Millier, Gubenstr. 9, instruistino, L, PK, PI kĉl.
F-ino Johanna Rabenstein, instruistino, Goerlitzerstr. 45, L, PK. PI kĉl.
S-ro Hermann Richter, Inn. Oybinerstr. 5, L, PK, PI kĉl.

. ^ , Hungario.
landon  N. 4. S-ro L iv is to n a  Jenkins, (>4 SI. Thomas Road. PM, esp. gaz., pro- U1 .  . e n , . ,  ,

pagendajn kĉl. Certe respondos. j Miskolcz. S-ro Paulo Kun, studento, Szeckenyi str. I I I ,  PM, PI kĉl.

Bulgario. j Italio.

Pleven. S-ro Iv. Saralov, instruisto f  I. progimnazio, PI, L kĉl. pri instrumetodo, Padova. S-ro Gobbato Tullio, komercisto, Via Fabbri I, PM kĉl.

■*«*<.pimo lernejoj, organizo de Junula Ru^a Kruco, skribo de landoj, urboj, i  Udine. S-ro G. Dolĉe, Via Asilo M. Voloe 27 PM kĉl 
popolkutimoj, Eaperanto kaj geinstruieta movedo, abstinanta movado, turismo, i . . . .  _ _  . pa »
antimilitarismo, lingvaj lecionoj kun germenoj kaj francoj, sociaj problemoj, I , S' I °  Cormons, fraŭlo 25-jara, Via Villatta 40, prezidanto de
interlando de lernolibroj, gezetoj kei libroj kun konstantaj korespondantoj, ĉiam  Udina a Esperanto-Grupo, PK, PI bfl, L ktp. kun gesinjoroj el tuta mondo, de 
respondas. tia  ago, profesio, religio, pri Ĉiuj temoj.

ĉefioslovakio.

fceroun 111-66. F-ino Ema RoskotovA, PI kĉl.

Kerhartlce apud Dati n. O. F-ino Cechov* Jitka, instruistino, PI, kĉl.

Pardubica. S-ro Ant. Jandik, na Haldt 87, PI, L kĉl., gas., ^akludas koresponde.

Piaek. S-ro jen K. Huttar, studento, NAdraftni 387, PI, PK, L, esp-ajojn, fervoj
is t o jn  kĉl., monerojn, nacilingvajn gazetojn, papermonon (krom Germanio kaj 
flŭatriot

Poci (edi I na p. Kvchnov n. Kn. S-ro J. Kune anoncas el multaj demandoj, ke li 
ne plu intertanftas PM. U nun korespondas L, PI, pri geografio, politiko kaj 
tagaj problemoj,

Pyflanken apud Teplitz-Schttnau. S-ro Berthold Guttmann, teknikisto, delegito de 
UEA, serĉas gekorespondentojn per PI, bfl, por siej kursanoj, precipe el T en 
iendo, Japanio, Estonio, Litovio, Latvio kaj Argentino. Garantias respondon!

Pyhanken apud Teplitz-Schttnau. S-ro Berthold Guttmann, teknikisto, delegito de 
UEA, serĉas daŭran korespondadon kun Finnlando, Latvio, Japanio kaj Palestino 
per Pi, bfl. Clama kaj tuja respondo estas garantiata!

Turnov. S-ro Josef Trsek, provasArna, PI, L, gas.

fisti n. Orlict. S-ro Masi Beroman n, komercisto, PI, L kĉl.
S-ro Rudolf Pick, tanejposedanto, PI, L kĉl.
S-ro Fran!, Prokopec, oficisto, PI, L kĉl.
Anna Vevrouftkov*, vicdelegitino, PI, L kĉl.
S-ro Josef Sahula. poltolicisto, PI, L kĉl.
S-ro Norbert Vaftiĉek, podolie isto, PI, L kĉl.
S-ino Ludmila Velebilov*, kuracistedzino, PI, L kĉl.
Emilie Vincenzovrf. poli ofie istino, PI, L kĉl.
Julius Keppl. kartelojn tsto. precipe kun samfakanoj, PI, bfl, L kĉl.
Antonin Barkman. instruisto, delegito, PI, L kĉL, fo tografo j, serĉas junajn ge

korespondantojn por siaj gelernantoj 12-16 jaraj.

H istrita 133 apud Teplitz-Schtinau. S-ro Josef Fischer, kompostisto, deziras detiran 
korespondadon precipe kun samfakanoj el Finnlando. Svedio, Danlando kaj Ja
panio. Garantias respondon!

'r ■ * \  ••• .* * ; ► < '  •• • .Vi«' V V  • ’ • •>.

Franclando. i
Narbonne (Auda). P-ro Joseph Gouzy, 7 Rue Cabirol, h u m o ra j, «aiaj temoj, I 

Ĉiam respondos.

Narbonne (Aude). S-ro Rene Rouanet, 25 Rue Aucier Courrier. pri feminismo kai 
amo en la tuta mondo, fotografadi, ttan* respondas.

Udine. S-ro Artuso Romano, fraŭlo 26-jara. Via Gemova 12, PK, P I bfl, nur ku^ 
fraulinoj el ĉiuj landoj.

Nederlando.

Amstcrdam S-ro N. fl. Zilver, P, O. B. 1055, PM, helpmono, malakceptas bagatelojn

Norvegio.

Stavangcr. S-ro Egill Houen, Brftngdt 39, deziras korespondi kun gejunuloj kĉ(

Pollando.

Boryslaw. S-ro Leon Ringler, *Premier“ (ne Rinelev, Premiev, kiel erare jam sci- 
igita) deziras korespondi pri naftoborado nur kun eksterlandanoj.

Kolomea. S-ro J. B. Chraplyvy, profesoro de gimn. II, P I, PM kĉl., korespondada- 
pri aferoj stenografiaj esperante, germane, novgreke.

Sambor (voj. Lwow-Polska). S-ro Antoni Wachulka, Powlomia L. 37, PI. L, PM. 
Mi ĉiam respondos!

Rumanio.

Deva. S-ro Antono flnder, profesoro, PM kaj P I kun hispanoj, portugaloj, grekaj, 
turkoj, norvegoj, baltikaj statoj kaj kun ekstereŭropanoj. Sendu rekomendite

Ruslando.
- • •!.*. r> • « . • v i '  'is'' ® ' ' ' i '

Ba m au i (Altaja, Siberio). S-ro German Tumalev (15-jara knabo), Bijskaja ui. 132. P*

St. Blrzula, d«J. vagon. R. S. S. M. R. S-ro Job. Kuĉerenko. PM, PI.

Serĉas por geesperantistoj de Jus finita kurso ^respondemajn gesinjorojn el 
Ciuj landoj. Tuja respondo estas garantiata de I’ delegito. Oni sciigu la d i
versajn dezirojn en la korespondado al suba adreso per L, PK, PI bfl.

K a r l S c h e ib le r , d e le g ito  d e  U EH  
MOhltort, Kr. M.-Gladbach (Rhld.), Boningstrasse 33, Germ .


